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I. De Grebbelinie
Het is niet nodig om in dit verband al te diep op de Grebbelinie en haar bewogen geschiedenis
in te gaan. Daar is gelukkig momenteel allentwege zoveel belangstelling voor, dat het niet
meer nodig is om dat hier nogmaals te verhalen. Het is voldoende om naast de diverse
publicaties o.a. op de site van Oud-Scherpenzeel, te verwijzen naar de prachtige boekjes van
de deskundige bij uitstek, Bert Rietberg.
De Grebbeliniedijk met z'n keerkaden is oud. Gegraven in 1745, en vervolgens volgens goed
oud Nederlands gebruik laten verkommeren, geldgebrek, altijd maar weer geldgebrek, tot
steeds te laat, de nood weer nijpend aan de man kwam. Om in de buurt te blijven, de Post van
Lambalgen werd in 1793 uit vrees voor de Fransen versterkt met degelijke aarden schansen;
en het jaar daarop viel de geïnundeerde Linie bij gebrek aan mankracht zonder slag of stoot in
Franse handen. Het oude stenen blokhuis uit 1745, de redoute, liet men keurig ongemoeid, tot
het in latere jaren door gebrek aan geld en dus onderhoud uit zichzelf in elkaar zakte.
De Fransen waren van geheel ander kaliber. Die zagen het nut van de Linie wel degelijk in, al
was 't maar wanneer ze ooit op de vlucht vanuit het oosten op de verzenen werden gezeten
door de oosterburen - weten is vooruitzien -, en versterkten deze in 1799 drastisch; wel royaal
op kosten van de prille Bataafse Republiek, maar 't is een kniesoor die daar op let. Onder
andere Fort Daatselaar bij Renswoude werd gebouwd, en de keerkaden van duchtige
voorwerken voorzien, zoals op de Roffelaarskade. In de volgende eeuw werd de huidige
Stationsweg vanuit Scherpenzeel aangelegd op een wat verhoogde kade. Of dat opzet is
geweest, is niet bekend, maar daarmee kon tevens het inundatiewater van de IIIe kom, de
Lambalgerkom, gekeerd worden tot aan de Pothbrug. De Lambalgerkeerkade verloor zo rond
1865 zijn functie en de damsluis werd
gesloopt.
De Linie werd in de latere jaren van
minder belang geacht, meer een voorpost
om de vijand enige dagen te vertragen,
zodat tijd gerekt kon worden om de
Nieuwe Hollandse Waterlinie volledig in
verdediging te brengen.
In 1926 viel het doek, en liet men de Linie
verder aan z'n lot over.
◄ stenen redoute van Lambalgen, 1745
(prent Utrechts Archief)

Generaal G.H.Winkelman besliste in 1939 echter anders, de oude vervallen Grebbelinie werd
onder de naam Valleistelling tot hoofdverdedigingslijn. In allerijl werd deze met talloze
kazematten in staat van verdediging gebracht. Eind 1940 zou alles gereed moeten zijn, maar
het lot besliste anders. Na 1940 werd de Linie door de bezetter ontmanteld, de gietstalen
kazematten opgeblazen en alles wat verder bruikbaar en van waarde was ten gerieve van de
oorlogsindustrie oostwaarts uitgevoerd.

II. Zover de Liniedijk strekt
De Linie kreeg nog een laatste strategische opleving. Toen eind 1944 schrijnend duidelijk
werd dat de Eindoverwinning nog wel even op zich zou laten wachten, kwam ook een deel
van de Grebbelinie weer in beeld.
Onder de naam Pantherstellung werd in allerijl tegen de oprukkende geallieerden een barrière
midden in het land opgeworpen. Versterkingen werden aangelegd, en zelfs, toen de vijand
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niet verwacht uit het oosten naderde, nog enige inundaties gesteld. Van Leusden tot
Veenendaal maakte men daarbij dankbaar gebruik van de oude, onttakelde Grebbelinie. In of
op de Liniedijk werden massief zware bunkers ingebed.
Na de oorlog werd de Linie ontdaan van zijn militaire status en raakte in de vergetelheid. Een
rapport uit de zestiger jaren oordeelde de vervallen en onbekende Grebbelinie zelfs van
weinig cultuurhistorische waarde, de moeite niet waard om te behouden.
De kentering kwam eind negentiger jaren. Niet alleen de Linies werden weer ontdekt, maar
ook het besef dat we met een uniek en onvervangbaar stuk van de Nederlands geschiedenis
hebben te maken. Dat geldt voor de Grebbelinie, maar inmiddels ook voor de Hollandse
Waterlinie en de Zuiderwaterlinie, en de vele andere linies zullen ongetwijfeld volgen. Teveel
is in de tussenliggende jaren zinloos vernietigd, of verdwenen; in Amersfoort en Leusden
rücksichtlos - let op de sinistere nevenklank van dit woord - afgegraven, met als smadelijk
symbool de omhoog stekende punt van een S7 aan de Biesbosserweg te Veenendaal.

Grebbeliniemuseum Hoeve de Beek
Sindsdien hebben vele vrijwilligers, verenigd in stichtingen of verenigingen, zich ingezet voor
het behoud van ons cultureel-historisch militair erfgoed. En zo komen wij bij de Stichting
Grebbelinie in het Vizier, binnenkort gehuisvest in een echt, definitief eigen Museum, in hun
thuishonk Hoeve de Beek, gevestigd in de gemeente Woudenberg.
Het aandachtsgebied van de Stichting strekt zich binnen de gemeentegrenzen uit van de
Bruinenburgersluis tot aan de Broekerbrug, de Liniedijk en haar geschiedenis van 1745 tot
1945, zichtbaar en tastbaar.
Veel werk is verzet in de afgelopen jaren. Het gegidste wandeltraject van het Museum beperkt
zich nog van de S3 richting de Pothbrug tot de gereconstrueerde loopgraaf nabij de Hoeve,
slechts een klein deel van het totale aandachtsgebied van de Stichting. Inmiddels is de Post
van Lambalgen schitterend ingericht naar de situatie van 1793, en wie weet, misschien komt
de stenen redoute ook nog wel eens terug. Het is vanaf de Hoeve een kwartier gaans naar de
Post, zelfs voor de weinig geoefende mag zulks geen probleem zijn.
Voorbij de Pothbrug treft u, behoedzaam de N224 overstekend, naar het noordwesten een hele
keten aan van kazematten S3 en flankerende betonkazematten aan tot aan de Roffelaarsekade,
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de keerkade tussen Kom V en IV; en voor de stevige wandelaar verder tot aan de Bruinenburgersluis; dit laatste traject is echter minder dicht bezaaid met kazematten. De
Bruinenburgersluis is een oude damsluis om de Heiligerbergerbeek af te dammen; op de
achtergrond de spoorbrug over de beek, op de rails na nog geheel intakt, de oude stoplijn uit
1940.

Het aandachtsgebied van de Stichting Grebbelinie in het Vizier, van Bruinenburgersluis tot aan de Broekerbrug.
De lokaties van de kazematten enz., alsmede de symbolen zijn ontleend aan de cultuurhistorische gids van Bert
Rietberg, De Grebbelinie.

Laten we het gemakkelijk voor u houden, dus vanaf het Grebbeliniemuseum nabij Hoeve de
Beek alleszins voor iedereen beloopbaar. De wandelroute beperkt zich dan, de weg
overstekend - rechts de Pothbrug met z'n traag ruisende stuw en moderne vistrap - de
Liniedijk opgaand. Een kleine driehonderd meter verder doemt een betonnen verdedigingswerk massief in uw vizier op.
Het is geen kazemat, maar een Duitse bunker, een zogeheten R703, deel uitmakend van de
Pantherstellung. Van Veenendaal tot Leusden lopen de beide linies - Pantherstellung en
Grebbelinie - gelijk op, zijn beide linies ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wat de Fransen rond 1799 nimmer voor mogelijk gehouden zouden hebben, de geschiedenis
op dit gedeelte van de Grebbelinie is dus ook de geschiedenis van de Duitse Pantherstellung.
Het is de laatste fase van de Grebbelinie in haar bescheiden militaire geschiedenis.
Die militaire geschiedenis beslaat aldus de tijdspanne van 1745 tot 1945, tweehonderd jaar
van afwachten, veelal geldgebrek, politieke onwil of wellicht kortzichtigheid, verwaarlozing,
enige dagen strijd in de meidagen '40, en na jaren van ontkenning en verval de wederopstanding.
7

III. De Pantherstellung
De in oktober 1944 - april 1945 door de Duitsers aangelegde Pantherstellung van IJsselmeer
tot Rijn volgt deels het tracé van de oude Grebbelinie. In feite was het een verlenging van de
Westwall, maar dan op Nederlands grondgebied. Wanneer de bunkers op een kaart worden
uitgezet, is de samenloop met de Grebbelinie goed te zijn. In de vallei tussen de Utrechtse
Heuvelrug en de Hoge Veluwe slingert de stelling zich naar het noorden. De Grebbelinie
verloopt vanaf Amersfoort meer westelijk, langs de Eem richting Spakenburg.
De Pantherstellungt buigt vanaf Amersfoort echter af richting Nijkerk. Op deze wijze kwamen
de oude inundatievelden van de Ie kom van de Grebbelinie vóór de Pantherstellung te liggen,
de kant vanwaar de vijand na de invasie verwacht werd.

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)

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 de Nederlandse soldaten.
De inundaties werden teniet gedaan, de stellingen ontmanteld, de talloze versperringen
opgeruimd, de loopgraven geslecht en al het bruikbaar materiaal werd naar Duitsland
afgevoerd. Achter bleven de kale dijken en keerkaden, en de lege betonnen omhulsels van de
vele kazematten, zoals wij die vele jaren kennen. Slechts hier en daar bleef een eenzaam en
vergeten rudiment bewaard, zoals de draketanden op de Asschatterkeerkade.
Dit beeld veranderde echter drastisch toen de Duitse veldtocht in het oosten op een
verschrikkelijk fiasco uitliep. Eind 1943 werd met man en macht aan de Atlantikwal gewerkt
voor de verwachte invasie vanuit het westen. Na de invasie, tegen de Duitse verwachting in
niet in het westen, maar bij Normandie, brachten de Duitsers dwars door Midden-Nederland
een nieuwe verdedigingslinie aan van IJsselmeer tot Rijn, om de geallieerde opmars naar het
oosten, richting Duitsland tegen te houden. De weerstandlijn kreeg de naam Pantherstellung.
De keuze van de lokatie was geen toeval, want hier lag nog de oude, ontmantelde Grebbelinie;
en een deel zou met wat aanpassingen weer gebruikt kunnen worden.
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Eind oktober 1944 werd in allerijl begonnen met het weer in verdediging brengen van een
groot deel van de oude Linie van Veenendaal tot Amersfoort.
De in 1940 ontruimde Liniedijk werd, waar nodig weer zo veel mogelijk in staat van
verdediging gebracht, en versterkt met bunkers. In de kruin van de Liniedijk werd een
kilometers lange loopgraaf uitgegraven met korte uitlopers, gericht op het westen. In de
wegen werden betonnen wegversperringen aangebracht.
De nog aanwezige oude kazematten wezen met hun schietgaten naar het oosten, en konden
met hun geringe betondikte hooguit als scherfvrije onderkomens worden gebruikt. De
Duitsers waren toch al niet bepaald onder de indruk van hun beschermende werking; al in ’39
vroegen ze zich verwonderd af wat het Nederlands leger er mee dacht te kunnen bereiken, te
dunne wanden, te grote schietopeningen, zoals de meidagen '40 maar al te zeer hebben
bevestigd.

Duitse tekening van de R703 (Bundesarchiv)
De vloerdikte wordt hier als 1,20 meter aangegeven; bij Harsloweg is hij echter duidelijk 1,00 meter

Ter versterking van de nieuwe stelling werd van Nijkerk tot Bennekom een keten van zware
bunkers gebouwd, de R703. 'R' staat voor 'Regelbau', oftewel standaarduitvoering. De R703
is een bunker, groot 7,50 x 9,30 meter, hoog 5,30 meter. De uitvoering geschiedde onder
supervisie van de Organisatie Todt (OT). In een bericht van de OT-verbindingsofficier,
gedateerd 25 Januari 1945, werd gemeld 'dat de 24 bouwwerken in de Pantherstellung in een
tijdsbestek van 6 weken gereed konden zijn, althans ijs en weder dienend; de affuiten voor het
kanon zelfs binnen 14 dagen na dato'. (Bereich Einsatzgruppe Hansa).
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De bevolking werd eind 1944, begin 1945 massaal 'uitgenodigd' om te graven en beton te
storten, vanaf 1945 werden ook Russische krijgsgevangenen ingezet. Het oorlogsdagboek van
J.C.Schothorst te Leusden geeft een indringend verslag van het werk dat door de arbeider
verricht moest worden:
[ ... ] Zo moesten de boeren veel grind en
portland rijden naar de liniedijk, want daar
moesten grote bunkers komen, ondermeer
bij de Bruinenburgersluis, waar ik veel
cement naar toe moest brengen. Al het
cement lag opgeslagen bij G.J.Vermanen
[aan de Leusbroekerweg te Leusden]. De
varkensschuur was tot de nok toe gevuld
met zakken cement die per trein waren
aangevoerd, en daarna met mankracht in
de schuur werden gebracht. [ ... ]
Er kwamen ook wagonladingen grind aan
en die moesten doorrijden naar de brug
over de Heiligerbergerbeek bij de Bruinenburgerbrug. De wagons werden daar gelost
en met kipkarren op rails door het grasland over een houten noodbrug naar de plaats van
bestemming gebracht. Er werden bunkers van gebouwd ter verdediging van de liniedijk,
vlakbij de sluizen in de beek om het water te keren voor inundatie als dat nodig was. Bij dit
alles werden boeren uit de omgeving geprest om de zakken cement naar de te bouwen bunkers
te vervoeren. Er waren ook dwangarbeiders uit verschillende gemeenten uit de omgeving die
moesten helpen met het bouwen van de bunkers en het maken van de loopgraven in de
liniedijk. Voor de liniedijk werden ook auto's met zand aangevoerd om daar
verdedigingswerken aan te leggen. De eerste granaten daar vielen in maart / april en troffen
drie Duitsers dodelijk. [ ... ]

Luchtopname uit april 1945 van de Pothbrug. In de rode cirkel de bunker R703 nabij de Pothbrug; een
loopgraaf leidt naar de entree. Links de spoorlijn met het station Woudenberg. Een smalspoor loopt vandaar
naar de Liniedijk. Onder de weg Scherpenzeel - Woudenberg.
Let op het loopgravenstelsel in de kruin van de gehele Liniedijk.
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Dat loopgraven maken, waar hier terloops van gerept wordt, was geen sinecure. Op de
Engelse en Amerikaanse luchtfoto's die in maart en april 1945 van het gebied zijn gemaakt, is
over de gehele lengte van de Liniedijk van noord naar zuid een uitgestrekt loopgravenstelsel
te zien, met vele westwaartse korte uitlopers. Dit stelsel is keurig in de kruin van de dijk
aangelegd, uitkijkend op het westen, zodat de Liniedijk een geduchte hindernis vormde.
Opvallend is het verloop van het huidige wandelpad boven op de Liniedijk richting bunker.
Het loopt via eenzelfde zigzagvorm als de loopgraven op de luchtfoto. Toeval? Of hebben we
hier inderdaad te maken met het oude profiel van de loopgraven?
De stelling heeft vrijwel geen dienst
gedaan. Vanuit een der bunkers in
Nijkerk zijn na montage van het kanon
'Vorschriftsmäβig' enige proefschoten
gedaan, zoals ooggetuigen hebben
bericht. In de andere bunkers is het
kanon vermoedelijk nooit opgesteld
geweest. De vijand bleek bovendien uit
het zuidoosten te komen, dus de
schietgaten zaten verkeerd.
Bij Lange Steeg is het kanon nog
buiten de bunker opgesteld geweest.
Nu de vijand toch uit het oosten kwam, probeerde men dan maar wanhopig zijn weg naar het
westen te versperren, richting lanceerbases van de V2? Het mocht niet meer baten.

Constructie
Op en achter de Liniedijk zijn de nieuwe bunkers op strategische plaatsen gebouwd, de
schietopeningen overwegend noordwestelijk - zuidwestelijk gericht, flankerend langs de
stelling. Het werd met Duitse grondigheid een robuuste bunker, bestemd voor één kanon.
De bunker bestaat uit een blok gewapend beton, met wanden en dak van 2,00 meter dik, de
wand aan de voorzijde waarin de schietopening zich bevindt, heeft een geringere dikte van
1,50 meter. Het geheel is gefundeerd op een grondplaat van 0,50 meter dik, zoals bij de R703
aan de Harsloweg, Bennekom, goed is te zien.
Het zijn standaard bunkers, met alleen in de details wat kleine verschillen zoals bijvoorbeeld
netjes afgewerkte schuine hoeken (Pothbrug. Lange Steeg), of rechte (Woudegge,
Juffrouwwijk, Buurtsteeg); deze laatste drie, de meer westelijke, zijn overduidelijk met zeer
grote haast, om niet te zeggen slordig, gefabriceerd.
Hoe geweldig massaal zo’n bunker
is, blijkt pas wanneer de aanaarding is verdwenen, zoals bij de
bunker aan de Harsloweg (blz.22).
Het inwendige, hoog 2,30 meter,
bestaat uit twee ruimten, een
geschutskamer en een munitieberging; de entree was afsluitbaar
met een zware stalen deur. In de
munitieberging
konden
aan
weerszijden van de doorloop 90
patronen worden opgeslagen.
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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 toenmalig bestaande pantservoertuigen was tegen dit kaliber bestand.
De horizontale schiethoek bedroeg 60 graden; de hoogte-instelling op de affuitopstelling liep
van -8o tot +13o.

De schietopeningen zijn meestal 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 pal - nu althans, hij is deels
in de aarde verzonken - - op het westen, langs de spoorlijn uitkijkt.
Het plafond bestaat uit stalen INP-profielen, hoh 35 – 38 cm. De ruimte tussen de profielen is
dichtgezet met staalplaat, welke als bekisting dienst deden voor het betonstorten; anderzijds
bood deze constructie bescherming tegen afspattende stukken beton, wanneer de bunker onder
vuur kwam 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. Eerst werd de affuit aangebracht, daarna de
kanonsloop op de affuit ingelegd. Na enige proefschoten konden de bouten waar de affuit mee
bevestigd stond, vast worden aangedraaid.

de schootsvelden van de vier bunkers R703 nabij de Lange Steeg (Google)
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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 zal al dan niet onderheid moeten worden.
Met mijnenvelden kon het voorveld worden afgegrendeld.
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
tot 5 meter, een zogenaamde 'Mündingsgasgrube' (mondingsgaskuil). De bodem loopt schuin
af naar een der zijkanten. Het doel hiervan was de enorme druk van de mondingsgassen naar
de zijkant af te leiden, zodat het blikveld na elk schot niet 'n tijdlang door een enorme
stofwolk zou worden belemmerd,
en tevens om de vijand te misleiden
over de exacte lokatie van het
schietpunt. Bij vele bunkers is deze
bak door verlanding of begroeiing
niet meer zichtbaar, of misschien
wel geheel verdwenen.
Aan de buitenkanten kon de bunker
rondom ter dekking worden
aangeaard en waar nodig nog
voorzien van camouflagenetten.
mondingsgaskuil voor het schietgat ►

De stelling werd verder uitgebreid met versterkingen, kilometers loopgraven in de Liniedijk
en kleinere stellingen als mitrailleurposten tussen de bunkers in, zoals op de luchtfoto op
bladzijde 10 en 32 duidelijk is te zien.
Bijzonder zijn de zogenaamde Kochbunkertjes. Bunker is eigenlijk een te groot woord; het is
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 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.
◄ de Kochbunkertjes Fort a/d Buursteeg
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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 Buursteeg overgebracht,
en staan daar thans ter bezichtiging opgesteld.
Begin april 1945 werd de stelling
bemand; de beton is dan enige maanden
uitgehard en redelijk op sterkte. Rond
Woudenberg, Scherpenzeel en Leusden
is de stelling echter nooit echt aangevallen. Er zijn lokaal wat schermutselingen geweest tot op zo'n halve
kilometer van de Pantherstellung.
◄ R703, Bruinenburgersluis, 1947; de loopgraven in de Liniedijk zijn al gedempt; in
de cirkel de nog aanwezige R703

Wel zijn volgens ooggetuigen enige vliegtuigaanvallen en artilleriebeschietingen op de
arbeiders uitgevoerd, waarbij nabij Scherpenzeel enige inwoners om het leven zijn gekomen.
Er werd blijkbaar in '45 toch nog druk aan de stelling gewerkt.
De stelling is - nog - niet zo heel bekend. De veldwerken zijn, op wat eenmansbunkertjes na,
allang verdwenen. Op luchtfoto's uit 1947 hierboven zijn de loopgraven al dicht gegooid, de
bunker R703 is nog duidelijk zichtbaar. Vele 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, vermoedelijk 24 stuks gebouwde bunkers R703 zijn ons nog een tiental, 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 bij de Grebbelinie, als cultureel
erfgoed te beschermen en te bewaren.

2014,
de Bruinenbrugersluis; op de achtergrond de R703 van
de luchtfoto hierboven.
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IV. Na '45

R703, Woudegge, Veenendaal, entreezijde 2015

Na de oorlog is het merendeel van de bunkers verdwenen. De bunker aan de Woudegge,
Veenendaal, heeft men net als de nabijgelegen S7 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.
De R703 op het Fort aan de Buursteeg heeft men vlak na de oorlog pogen op te
blazen. Maar de bunker bleek te weerbarstig. Het dak werd deels 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, Gladio / Stay-behind? In het nachtelijk duister
kon men in de vijftiger en zestiger jaren vaak militaire voertuigen af en aan zien
rijden. De R703 aan de Harsloweg is thans een monument, met het bekende
blauwwitte schildje trots op de wand. ►
Enige bunkers in Nijkerk zijn particulier bezit en worden gebruikt als magazijn of veestal.
Maar nog in 2004 is de bunker aan de
Arkervaart in Nijkerk, ondanks felle protesten
van de Stichting Oud Nijkerk zinloos gesloopt.
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.
◄ Bunker Buursteeg 2016
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En het scheelde niet
veel of ook de Grebbelinie was op haar
merendeels afgelegen
plaatsen
volledig
vergeten, en opgegaan
in het verval der jaren.

De in 2004 zinloos
gesloopte bunker aan de
Arkervaart te Nijkerk let op
de massale mondingsgaskuil
(foto G.v.d.Veen, Oud
Nijkerk, 2004, nr.2)

Het huidige historisch besef heeft gelukkig anders beslist. Slechts waar de moderne stadsvernieling rond Amersfoort - al in 1844 vorstelijk, doch gevoelig op haar vingers getikt
vanwege haar cultuurbarbaars beleid - haar bijna vergeten en stille domein te dicht naderde,
is ze spoorloos verdwenen.
In de Liniedijk massief ingebed of vlak er achter, schietgat noordwest of zuidwest gericht
liggen de laatste bunkers vrijwel vergeten, verlaten, langzaam wegzinkend onder de vegetatie
en het slik der jaren. De meeste zijn zorgvuldig dicht gezet, zelfs geen gaatje voor de
vleermuizen is gelaten.
Tot zover, medio 2015, het wel, maar meer nog het wee, van de laatste restanten van de
Pantherstellung. Sinds enige jaren is inmiddels de Grebbelinie weer aan de vergetelheid
ontrukt, gerenoveerd en in ere hersteld, hoewel de inundaties wel voorgoed tot het verleden
zullen blijven behoren (op een plaatselijk incident na). 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 1793 terug gebracht, en het absolute hoogtepunt,
het Fort aan de Buursteeg recent in z'n oude glorie hersteld.
Maar ook de oude Pantherstellung begint de nodige aandacht te krijgen. Stichtingen ijveren
zich steeds intensiever voor het behoud van de culturele waarden uit het verleden. Op
plaatselijk niveau zijn er gelukkig alom in de regio 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.

V. Oorzaak en gevolg
Het zal in een vergadering in 2012, 2013 geweest zijn dat een der leden, een der gedreven
museumgidsen, in de jaarlijkse vergadering van Stichting 'Grebbelinie in het Vizier' het idee
opperde om de actieradius van het Museum in de toekomst wat uit te breiden. Stilstand is
immers achteruitgang. De uitbreiding van de route ligt eigenlijk voor de hand. Thans vanuit
de loopgraaf een kippenendje linksaf naar de kazemat S3, met z'n schapenentree, de treurige
16

restanten van de gietstalen kazemat, 's-zomers geheel onder de braamstruiken verscholen; dan
de damsluis in de Pothbrug met z'n moderne
vistrap en z'n rustig over de stuw ruisend
water. Het is van daaruit een kleine moeite
om de weg over te steken, het prachtig
geaccentueerde profiel van de Liniedijk op pas op voor 't prikkeldraad bij 't overstapje,
zeker met een rok of lange jas - en een kleine
driehonderd meter de dijk op te kuieren.
◄ Grebbeliniemuseum Hoeve de Beek,
sunhedrion 2014

Men kreeg al gauw bijval van de andere leden en deze togen onverwijld op pad om de
onvermijdelijke instanties eens te polsen. Er werd contact gezocht met de Adviseur Natuur en
Landschap van de Gemeente Woudenberg; in het voorjaar van 2014 vond een eerste gesprek
plaats. En het proces kwam weldra in een stroomversnelling.
Via de gemeente werd in eerste instantie Staatbosbeheer (SBB) de eigenaar van de Liniedijk
gepolst. SBB kwam al snel enthousiast met een goedkeuring voor het plan over de brug.
Vervolgens werd contact gezocht met de Gebiedscoöperatie O-gen, Scherpenzeel. Met hun
eigen woorden: 'Gebiedscoöperatie O-gen is een ondernemende coöperatie. O-gen maakt
zich sterk voor het delen van kennis en het ontwikkelen en verbinden van initiatieven en
activiteiten in de regio. Hierbij wordt gewerkt vanuit de wensen en belangen van de leden.
Leden zijn overheden, maatschappelijke organisaties, terreineigenaren, ondernemers,
bedrijven en particulieren'.
En niet geheel onbelangrijk, de Coöperatie kon bij de provincie Utrecht subsidie regelen.
Het ecologisch adviesbureau Viridis te Culemborg, onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau voor natuur en landschap, verrichtte vervolgens ter plekke in de bunker een onderzoek
en kwam met een gedegen rapport en idem aanbevelingen. Een nauwe opening bij het
schietgat gaf, op de buik liggend, in die tijd moeizaam nog toegang tot het inwendige. De
bunker blijkt, in tegenstelling tot de Nederlandse kazematten, zeer geschikt te zijn voor de
overwintering van vleermuizen. De kazematten zijn door hun constructie te veel onderhevig
aan temperatuur- en vochtigheidsschommelingen.
Met name de aangeaarde westzijde van de bunker kan het geschikte overwinteringsklimaat
voor de vleermuizen bieden, constante temperatuur en luchtvochtigheid.
In juli 2015 kwam een bescheiden subsidie beschikbaar, en was het de beurt aan de
vrijwilligers voor het fijnere werk. Binnen korte tijd was een legioen beschikbaar, met de
schop in de hand gereed staand om de bunker inwendig vrij te maken. Wat een enthousiasme,
ondanks de gemiddelde leeftijd!
Aan de noordzijde van de bunker is een groot gedeelte van de Liniedijk hetzij verlaagd, hetzij
verzakt. In het verleden zijn hier baggerwerkzaamheden verricht, en het gerucht gaat dat men
toentertijd niet al te zorgvuldig met omgeving, noch - getuige een grote bult langs de oever en
oude ooggetuigen - met de opslag van uitgekomen materiaal is omgesprongen.

VI. Bunker R703, Pothbrug Woudenberg
De Liniedijk en Valleikanaal naar het noorden volgend, wordt deze doorkruist door de weg
Scherpenzeel - Woudenberg, de N224. De brug over het Valleikanaal is vanouds de Pothbrug
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genaamd en heeft een bewogen oorlogsgeschiedenis. Rechts van de weg valt onmiddellijk het
met zandzakken modern geaccentueerde profiel van de oude Liniedijk uit 1745 in het oog.
Wanneer men zich de moeite neemt, zoals hierboven reeds aanbevolen, om de dijk op 't
gemak enige honderden meters op te kuieren, stuit u op een somber betonmassief, midden op
uw voetpad, diep ingegraven in de Liniedijk. Het wandelpad loopt er nog net niet overheen.
Het is een der nog overgebleven Duitse bunker uit de Pantherstellung, een R703. Deze bunker
ligt prominent ingebed, een weinig uit het midden van de Liniedijk, de kruin van de dijk aldus
onberoerd latend, tot medio augustus 2015 vrijwel geheel met aarde bedekt en wild begroeid.

de R703 aan de Pothbrug; de pijl geeft de richting van het schootsveld aan, richting noordwesten (Google).

De nog net zichtbare schietopening - we spreken over eind 2013 - is exact uitgericht op het
noordwesten. De nauwe opening nodigde met wat kunst- en vliegwerk uit voor een
bescheiden doch nieuwsgierige 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, misschien zelfs nog compleet met
mondingsgaskuil; maar die houdt zich dan voorlopig tot nader onderzoek nog even zorgvuldig
onder het zandlichaam verborgen.

R703 Pothbrug, 2013

blik op het schietgat
18

De zwaar begroeide Liniedijk slingert zijn weg vervolgens onverstoord verder naar het
noordwesten. De lege schietgaten somber op het oosten gericht, doemen de eerste kazematten
S3 op. Verderop maakt de dijk een bocht naar het noorden en geeft vanaf de overliggende
oever van het Valleikanaal een prachtig vergezicht op de Liniedijk.

blik in het inwendige, 2013

de oude (1745 - 1746) Liniedijk naar het noorden

In de bocht aan de achterzijde van de dijk twee flankerende betonkazematten, die met een
zware mitrailleur de dijk in de rug moesten beschermen. Hun verdekte opstelling, in
tegenstelling tot de van verre zichtbare en kwetsbare kazematten S3, boezemde in ieder geval
toen het nodig was, het nodige ontzag in (situatie blz. 7).
In de afgelopen dagen, augustus 2015, is de bunker vrij gegraven, de mondingsgaskuil,
althans wat vandalen er van over hebben gelaten, van verlanding, begroeisel en ander ongerief
ontdaan, en de aangeaarde omtrek opnieuw onder profiel gesteld.
De wanden aan de binnenzijde zijn gereinigd, de vloer gekuist en begaanbaar gemaakt. Met
het bij 't afgraven van de bunker vrijgekomen schone witte zand kan de Liniedijk weer voor
een deel op oorspronkelijke hoogte en profiel worden teruggebracht.

VII. Ontgraven
Op 12 augustus 2015 werd door Loon- en Grondverzetbedrijf Schimmel bv te Scherpenzeel,
de in de loop der jaren opgeschoten bomen gekapt, de stobben verwijderd en met de
graafmachine een eerste aanvang gemaakt met het grondverzet. Aan de westzijde van de
Liniedijk bevindt zich een vrij breed pad waar de machine langs kon. Om de dijk op te rijden
werd langszij een provisorische oprit gestort.
Ingang en schietgat kwamen na het eerste oriënterende graafwerk enigszins vrij te liggen,
zodat wat ruimere blik in het inwendige kon worden geworpen. De bunker bleek zo'n
driekwart gevuld met zand, puin en ander ondefinieerbaar materiaal, dat zich in de loop der
jaren in de bunker verzameld had; uitermate geschikt dus voor het fijnere handwerk.
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entree

en schietgat

Dat handwerk was bepaald op maandag 17 augustus 2015. Een man of tien aan gedreven
vrijwilligers meldde zich 's-morgens vroeg ter plaatse, gewapend met spa en lunchpakket. De
gemiddelde leeftijd lag ruim boven de zestig; 't is een ouwe doch taaie generatie. Het weer
werkte enthousiast mee, vrijwel de gehele dag een doordruilende regen. Binnen was het
droog, althans de bovenste lagen.
Van twee kanten werd de bunker uitgehold, eerst met de schop, gebukt, hoofd tegen het
doorgeroeste ijzerwerk; afbrokkelende roestschilfers zochten gretig hun weg in deze en gene
kraag. Aldus werd ruimte voor een kruiwagen geschept en geschapen, en vervolgens gelijk bij
de kanaaltunnel naar elkaar toegewerkt. De groeiende zandbult voor de ingang en anderzijds
het schietgat werd telkens door de graafmachine weggeschept.
Aanvankelijk was ingeschat dat de klus zo tegen elven geklaard zou zijn. Dat klopte feilloos,
alleen een dag later, daar in de loop van de achterliggende 70 jaar de lagen zich steeds meer
opgetast hadden. Boze opzet werd niet geheel en al uitgesloten, zeker niet toen men langzaam
maar zeker het vloerpeil naderde.

het begin, vóór

en achter

De bovenste lagen bestonden uit los zand, vermengd met wat afval, lege bierblikjes van
passanten enz. Een brok beton van zo'n 1,5 x 0,5 meter vormde het grootste obstakel. Bij
zorgvuldige analyse leek het een gedeelte van de voor het schietgat liggende mondingsgaskuil
te zijn. Waarom dit zo in de bunker is gedeponeerd, is wederom een raadsel. Het blok was te
zwaar om handmatig - ondanks gezamenlijke inspanning - te verwijderen. Een stevige
scheepstakel deed wonderen, waarbij het oude hijsoog boven het hart van het vuurbanket nog
steeds functioneel en in orde werd bevonden.
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het eerste contact met gene zijde

en de doorbraak

Wat dieper werd de aarde wat steviger en doken resten metaal, prikkeldraad, bakstenen en
veel verrotte houtresten op. Geen oorlogsrelikten, maar meer overblijfselen uit latere
perioden, kortom, geen opzienbare vondsten; maar dat werd ook niet verwacht. De bunker is
in de naoorlogse jaren een geliefd speelterrein van de jeugd geweest.
Bij het naderen van het vloerpeil werd de grond vochtig en borrelde bij elke steek een
onwelriekende wolk moerasgas op. De zwarte aarde zat stevig aangekoekt en gaf zich slechts
met de steekspaai gewonnen. De meningen over de herkomst waren verdeeld. Maar de
verdenkingen rustten zwaar op de schapenteelt van lang geleden.
Het vuurbanket bleek geheel aanwezig, inclusief ingestorte bouten, acht stuks M30 in een
cirkel van 90 cm, de vier achterste omgeslagen. In het midden nog een ijzeren plaat,
misschien een stelplaat. De vier bouten aan de achterzijde zijn platgeslagen. Gezien de dikte
van de bouten moet dat het nodige geweld hebben gekost, reden onbekend.

middagpauze

bodem in zicht

Bij een proefboring buiten, behoedzaam met de spaai midden voor het schietgat stuitte men
op beton. De aanwezigheid van de mondingsgaskuil, althans een gedeelte, leek daarmee
aannemelijk. Een betonnen deel in de bunker, alsmede twee delen in de omgeving,
gedefinieerd als onderdelen daarvan, lieten boze vermoedens over de toestand rijzen; en dat
vermoeden werd helaas bevestigd.
Maar is dat verwonderlijk voor een tijd dat men zelfs de Grebbelinie van weinig historisch
belang achtte? De rand van de mondingsgaskuil bleek aan de voorzijde en de rechterkant te
zijn afgeslagen. De reden is onbekend. Volstrekt overbodig, op generlei wijze zat deze rand
bij verleden kanaalwerkzaamheden in de weg, zoals nu maar al te duidelijk werd. De
linkerzijde is gespaard gebleven, waarschijnlijk vergeten te vernielen.
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een stuk rand van de mondingsgaskuil

en ook dit is even nodig

Men lette op de foto hieronder op het regenwater dat voorbij de zogenaamde Flüssigkeitsabweiser, druiphol zeg maar, gewoon langs de gevel naar beneden stroomt. Een sleuf werkt
dus niet. Dit geeft aan dat het bedoeling was om in de gleuf goot of rand aan te brengen,
zoals bij andere bunkers wel is aangetroffen. Zie verder de technische omschrijving hieronder.

de gesloopte randen van de mondingsgaskuil

de nog overgebleven intakte rand

VIII. Technische omschrijving.
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 aanwezigheid hiervan bij de bunker
aan de Pothbrug kon weliswaar
niet worden onderzocht, maar is
strikt genomen wel aannemelijk.
Of deze bunkers ook onderheid
zijn, kan zonder verdere graafwerkzaamheden
niet
worden
vastgesteld. Het beton toont in het
midden van het schietgat wel een
fijne zettingsscheur.
vrijliggende betonplaat Harsloweg

►
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De afmetingen van een eventuele grondplaat konden worden vastgesteld aan de hand van de
plaat onder de bunker aan de Harsloweg, alsmede de plaat van de onvoltooide bunker
Rijnsteeg, Wageningen, waar deze net onder het maaiveld gefundeerd zijn.
De funderingsplaat steekt rondom 1,25 meter uit. Dit is niet alleen bedoeld om het draagvlak
op de ondergrond te vergroten, maar tevens om te voorkomen dat tijdens een beschieting een
granaat tot onder de vloer van de bunker zou kunnen door dringen, en de bunker doen
ontzetten, of zelfs doen kantelen (dit laatste is bij kleinere bunkers zeker niet denkbeeldig).
Het schietgat krijgt dan een niet bedoeld schootsveld.
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. In de bunker alleen al werd ruim 300 m3 beton verwerkt,
in de grondplaat nog eens 60 m3. De beton werd vermoedelijk ter plekke vervaardigd. Op
welke wijze het benodigde materiaal is aangevoerd, per smalspoor, per dekschuit of
anderszins is een punt van nader onderzoek.
De wapening bestaat uit standaard glad betonijzer. Dit is te zien op plaatsen waar bunkers
beschadigd zijn en de wapening aan het daglicht treedt, bijv. bij de bunker aan de Woudegge.
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.

gladde wapening (Woudegge)

tussenmuur Buurtsteeg, weinig wapening!

de opgestorte randen, Pothbrug
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Langs de lange zijden is de bunker aangeaard als extra bescherming, en uiteraard ter
camouflage. De hoogte varieert thans van twee tot vier meter.
Op een oude Duitse tekening (blz. 9) wordt de aanaarding aangevuld met camouflagenetten.
Ook wordt daarop de mogelijkheid aangegeven van een flankerende betonmuur aan die kant
van het schietgat vanwaar het vuur van de vijand verwacht werd. Voor zover bekend, is dat
bij de bunkers in Nederland nergens toegepast.
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 hier druiprand zeggen.
Het zal de bedoeling geweest zijn, om er een balk in aan te
brengen zoals elders werd aangetroffen; de rand diende te
voorkomen dat ten gevolge van oorlogshandelingen brandbare
vloeistoffen in deur- en schietopening zouden druppen. Zelfs voor regenwater heeft een sleuf
alleen geen effekt; er is namelijk op het laagste punt bij geen enkele gleuf een lekspoor te
bespeuren; zie de foto van het front op bladzijde 22. Bij de bunker aan de Woudegge
ontbreekt deze gleuf zelfs helemaal, maar die bunker is blijkbaar dan ook met zeer grote
haast, slordig zelfs, geconstrueerd.
Bij de bunker aan de Jan Tijmensteeg, Nijkerk, is de originele druiprand nog aanwezig. Het
blijkt een prefab betonnen goot te zijn, afmeting 60 x 150 mm.

druiprand boven het schietgat (Nijkerk); foto Bert Rietberg

boven de entree (Willemstad)

Op de vestingwallen van het pittoreske vestingstadje Willemstad bevinden zich twee Duitse
geschutsbunkers. Boven de toegangsopeningen is een uitstekende rand aangebracht. Op de
foto rechts (boven) is te zien hoe een uitstekende betonnen rand in de gleuf is aangebracht,
analoog aan de sleuven bij de bunkers van de Pantherstellung. Daar valt wel wat voor te
zeggen; het is vrijwel ondoenlijk om een dergelijke rand gelijktijdig met het storten van de
bunker zelf mee te kunnen nemen. De rand is overigens alleen functioneel wanneer aan de
onderzijde een waterhol aanwezig is (of de bovenzijde hol, zoals bij een goot; bij de bunkers
in Willemstad is dat echter niet het geval. Dit laatste werd later inderdaad bij de bunkers in
Nijkerk aangetroffen: een prefab betonnen goot was in de gleuf aangebracht).
Aan de voorzijde bevindt zich de betonnen mondingsgaskuil. Een betonnen bak met
opstaande randen; bij de Pothbrug schuin aflopend richting Valleikanaal, bedoeld om de
geweldige mondingsgassen van het 88 mm kanon na elk schot zijdelings af te leiden.
Bij sommige van de ons resterende 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
Fort aan de Buursteeg werd de aanwezigheid door een nog aanwezige proefsleuf aangetoond.
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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. Dus bukken,
of uw helm opzetten. 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.
Het doel is niet geheel duidelijk, mar zal vermoedelijk gediend
hebben voor de 'deurbel', kortom de communicatie. In gesloten
toestand, dichte pantserdeur, is de bemanning binnen tijdens
gevechtshandelingen moeilijk te bereiken; de bunkers waren
overigens geen op zichzelf staande verdedigingsmiddelen, de juiste richtcoördinaten voor het
verdragende kanon moesten bij niet zichtbare doelen van buiten, van de waarnemers in het
veld komen.
Halverwege de entree bevinden zich in een aanslag van 10 cm aan weerszijden een viertal
kassen, vierkant 25 x 25 cm, hoog 10 cm. Deze zullen oorspronkelijk bedoeld zijn 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 zware klemconstructie muurvast bevestigd en
vervolgens aangewerkt met specie of beton. Helaas zijn daar geen gegevens van bekend; in de
hier bekende bunkers zijn deze deuren vermoedelijk nooit aangebracht.
Opvallend bij de Pothbrug is de geringe afmeting van de uitsparingen; in feite voor een
deugdelijke montage van een zware pantserdeur veel te klein. In andere bunkers zijn deze
kassen aanzienlijk groter uitgespaard. In Lange Steeg bijvoorbeeld 70 cm lang en 52,
respektievelijk 62 cm in de wand ingelaten

Lange Steeg

Fort aan de Buursteeg

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
eveneens 1,10 meter, komt men in de kanonkamer. Onder het schietgat een forse betonplaat,
het vuurbanket voor de opstelling van het kanon. Het kanon, de 88 mm PAK op vaste affuit,
werd met zware bouten aan deze plaat bevestigd.
25

het vuurbanket, met acht ingestorte bouten M30, de vier voorste bouten zijn plat geslagen

Het vuurbanket meet 145 x 160 cm, bij een hoogte van 30 cm. In een cirkel van ca 90 cm zijn
acht stuks bouten M30 ingestort, bedoeld voor de bevestiging van de affuit. In het midden een
vierkante ophoging van 10 mm. Of er ooit een kanon is gemonteerd, is niet bekend;
waarschijnlijk niet.
Van de Lange Steeg is bekend dat er wel een kanon in de bunker heeft gestaan, maar toen de
vijand van de andere kant naderde, is dit in allerijl buiten opgesteld. Vanuit een der bunkers
bij Nijkerk is een kanon opgesteld geweest, waarmee men ook proefschoten heeft gedaan.
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. Misschien
bedoeld om de wanden van een houten betimmering te
voorzien, of zoals bij de bunkers in de Atlantikwall een
betimmering van houtwolcementplaten (heraklith), welke
vervolgens bepleisterd werden.
◄ Bij de Pothbrug zijn alleen in de twee schuine vlakken
van de geschutsruimte drie latten aangebracht, hoog 6 cm;
verder in de munitieruimte aan weerszijden één stuks, hoog
13 cm. Bij Lange Steeg bijvoorbeeld ontbreken deze latten
geheel.
In de wand zijn voorts aan weerszijden in het hart van beide
kamers tegen het plafond merkwaardige nissen uitgespaard,
hier 15 x 28 cm, diep 40 cm, totaal dus 4 stuks. Nut en doel
zijn een raadsel.
In alle onderzochte bunkers werden deze sparingen aange26

troffen; afmetingen en diepte verschillen echter per bunker. Bij de bunker aan de Harsloweg
zelfs 100 cm diep, terwijl het bekistinghout nog deels aanwezig is. Dat laatste is niet
verwonderlijk. Een houten koker van 15 x 15 cm, lang 100 cm, kan later vrijwel nooit meer
uit de beton verwijderd worden. Bij de bunkers aan de Woudegge en de Buursteeg zijn deze
kassen nog dieper, maar liefst 120 cm.

Pothbrug, sparing 15 x 28 cm, diep 40 cm

Harsloweg, 100 cm; links en rechts de ingestorte lat

Er is wel gesuggereerd dat er een hijsbalk in aangebracht zou kunnen worden. Wellicht een
INP 14, lang 3,75 m, met een eigen gewicht van 54 kg. Deze kan een belasting hebben van
360 kg/m. Met twee man zou deze balk wel in de gaten geschoven kunnen worden. Een
lichter alternatief is de INP 12 met een gewicht van 42 kg en een toegestane belasting van 200
kg/m. De hijsbalk zou dan bedoeld kunnen zijn voor de lichtere lasten. Maar wat? De
ingestorte hijsogen ø30 mm voor de zware onderdelen, wellicht middels een hijsbalk met kat.
Het plafond is opgebouwd uit stalen liggers, gezien de onderflens van 82 mm breed een INP
18, hoh 35 - 38 cm. Op sommige plaatsen is een lichter profiel ingestort, een INP 10, gelet op
de flensbreedte van 50 mm. De ruimte tussen de profielen is dicht gezet met staalplaat, dik 2 à
3 mm, en kon zodoende gelijk als bekisting dienen tijdens het storten van de beton. Daarnaast
is het tijdens beschietingen een bescherming tegen afspattende betonstukken. De diverse
hoeken boven de entree en het schietgat zijn afgezet met een UNP 100.50.6.
In het plafond zijn drie stalen hijsogen ø30 mm bevestigd. De ophanging is verstevigd met
extra in de beton ingestort profielstaal, opgelegd in de flensen van de belendende INP's.
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.
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. Voorwaarde voor die hoek is wel, dat het kanon zo is
opgesteld dat de vertikale draaias zich uiterlijk op 0,70 meter achter het schietgat bevindt. Het
midden van het verhoogde vuurbanket ligt inderdaad op die afstand. De hoogte van het kanon
gerekend naar de zielas in horizontale stand bedraagt, volgens een originele tekening 1,32
meter boven het vloerpeil, oftewel 1,02 meter boven het vuurbanket.
In vertikale richting laat het schietgat een schootshoek van 8o naar beneden en 13o omhoog
toe. Die laatste hoek is misschien ook net voldoende om het kanon in het hogere schietgat
meer naar links te manoeuvreren.
Vanuit de kanonkamer had het schietgat ooit een weidse blik over de bocht in het Valleikanaal (blz.19); nu ontneemt nog - helaas - een bult wit zand het vrije, schitterende uitzicht.
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Het schietgat bij de bunker Pothbrug is merkwaardigerwijs voorzien van ingestorte latten,
afmeting 3 x 9 x 13 cm. Het was blijkbaar de bedoeling om het schietgat met hout af te
timmeren als bescherming tegen afspattende betonstukken. In een hoek werden nog resten
aangetroffen, wat op deze betimmering kan wijzen. De onderzijde van het schietgat is niet
afgewerkt. In het zeer ruwe oppervlak zijn zelfs nog sporen van de bekisting aangetroffen.
Bij de andere onderzochte bunkers is deze constructie van het schietgat nergens aangetroffen.

resten van de origineel aftimmering?

het zeer ruw afgewerkte schietgat

Lange Steeg, keurig glad afgewerkt

Pothbrug, ruw en met ingestorte latten
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Het bovenste schietgat in de Z-vorm meet binnenwerks 50 x 115 cm. In alle hier bekende
bunkers treft men deze vorm aan. De bovenste opening is van binnen uit gezien ten opzichte
van het onderste schietgat 55 cm naar links verschoven (op de foto's buiten naar rechts dus).
Dit deel van de opening begint op 10 cm links uit de hartlijn van de bunker. Er wordt wel
gesuggereerd dat met een iets grotere elevatiehoek het kanon misschien dan nog eens 10 o
verder naar links gedraaid zou kunnen worden; met de maximale 13o in de hoogte is dat wellicht mogelijk, hoewel niet waarschijnlijk. Hiermee zou dan flankerend vuur kunnen worden
afgeven op de verderop gelegen bunkers.
Een andere meer plausibele theorie is de volgende. De vreemde vorm van het schietgat heeft
te maken met de richtmiddelen. Op foto's en tekeningen van het kanon is te zien dat de
richtkijker zich vrij hoog aan de linkerzijde van het kanon bevind.

schietgat, buitenaanzicht (Frans ten Veen)

Indien deze aanname juist is, zou het hart van het objectief van de richtkijker zich op ca 68
cm boven de zielas van de loop moeten bevinden = hart bovenste schietopening. De hoogte
van de zielas in horizontale stand van het kanon wordt als boven gezegd, op de
oorspronkelijke tekeningen aangegeven als 1,32 meter boven het vloerpeil. Zie ook de
tekening van het binnenschietgat op blz. 42.
Als bewapening was in een 88 mm PAK 43/3 op vaste affuit voorzien. Van dit model is in
ieder geval bekend dat het ook inderdaad op een vaste affuit, SKL IIa (Sockelafette IIa)
geplaatst werd, onder andere ook toegepast in de Altlantikwall (o.a. Saint Laurent sur Mer).
De horizontale draaias was bij dit affuitmodel naar voren geplaatst zodat de lange loop slechts
een meter of twee - drie buiten het schietgat uitstak.

bunkerkanon 88 mm op affuit SK-L IIa; let op het naar voren geplaatste draaipunt om de horizontale as

In hoeverre deze kanonnen daadwerkelijk geplaatst zijn, is niet bekend. 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. Er is echter geen spoor van ingestorte bouten te bekennen,
absoluut noodzakelijk voor een redelijk terugstoot bestendige opstelling.
Interessant is het bij de onderstaande schets vermelde bouwvoorschrift, waarbij men uitgaat
van een opstelling op een blok beton van 1,50 x 1,50 meter, bij een hoogte van 1,20 meter, en
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het vuurbanket 30 cm boven de vloer (of maaiveld). De omschreven bevestiging met de
bouten komt exact overeen met de maten in de bunker bij de Pothbrug.
Inbouwvoorschrift
1. ) Vervaardigen van een kubusvormige wapening voor het
fundament.
2. ) De ter plaatse vervaardigde houten mal op de wapening
leggen.
3.) In de mal insteken van de 8 ter plaatse vervaardigde
ankers volgens tekening (bovenkant anker 50 mm boven
bovenzijde gerede fundament) en bevestiging van het
anker aan de wapening.
4.) Storten van het fundament. Hierbij bovenkant fundament
20 mm onder de definitieve hoogte storten.
5.) Na het harden van de beton de houten mal verwijderen,
SK-L IIa plaatsen, met stalen wiggen uitrichten en
moeren aandraaien.
6.) Aangieten van de SK-L IIa op de definitieve hoogte van het fundament (20 mm).
7.) Na uitharden van de aangietmassa de moeren aandraaien en het kanon inleggen.
8.) Na het afgeven van enkele proefschoten de moeren natrekken.

Meer gangbaar en handzamer zou het gebruik van stelmoeren zijn in plaats van wiggen, om
de constructie op de juiste hoogte en waterpas te draaien. De ankers zijn gemaakt van staal
ø30, lang 0,70 meter met haaks omgebogen einde voor de verankering in de beton. Het
boveneind is voorzien van schroefdraad M30. De 8 ankers zijn op een cirkel van 90 cm
doorsnede geplaatst.
Bij de Pothbrug is het vuurbanket 30 cm hoog, dat wil zeggen zonder stelruimte. In het
midden bevindt zich wel een rechthoekige verhoging van ruwweg 50 x 50 cm, dik 10 mm.
Bij Lange Steeg is het gestorte vuurbanket 25 cm hoog, met een specielaag van 5 cm. Er zijn
stelplaatjes in de specie zichtbaar, maar er is geen spoor van ingestorte verankering te
bekennen, absoluut noodzakelijk om de terugslag op te vangen.
De standaard uitvoering van de PAK 43/41 weegt bijna 4 ton. De effectieve dracht bedraagt 4
km, tot een maximaal bereik van maar liefst 16 km. De 10,2 kg zware pantsergranaat had bij
een aanvangssnelheid van 1000 m/sec een geweldige doorslagkracht, op 100 meter tot 200
mm pantserstaal; op 2000 m 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.
Algemene toestand
Het bunkerlichaam is na 70 jaar redelijk intakt
behouden gebleven. Het zichtbare ijzerwerk is
natuurlijk zwaar verroest, maar nog lang niet
vergaan. Bij het boren in de stalen plafondplaten
bleek nog ruim voldoende blank ijzer aanwezig;
slechts het oppervlak is aangetast.
Hier en daar komt wat lichte wapening aan de
oppervlakte, doordat op plaatsen te weinig
dekking van de wapening is aangehouden. Tot in
de zeventiger jaren overigens niet geheel en al
ongebruikelijk. Maar er is door de roestende wapening nauwelijks schade aan de beton
ontstaan; alleen aan de schuine hoekkanten buiten, is de beton op enige kleine plekken
afgebrokkeld.
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In het inwendige duiden overvloedige dikke zoutsporen er op dat de bunker, ondanks zijn dak
van twee meter dik niet meer geheel en al waterdicht is. Bij langdurige regenval wordt het
plafond in de entreeruimte (foto links) inderdaad vochtig.

In het dak zelf zijn op die plek geen scheuren aangetroffen. In het schuine vlak aan de zijkant
zitten wel 'n aantal smalle scheuren, die redelijk diep lijken te gaan. Het zijn wellicht krimpscheuren, welke al tijdens het verharden van de geweldige betonmassa kunnen zijn ontstaan.

(krimp?)scheuren

Op het dak bevindt zich wat lichte begroeiing, voornamelijk gras. Bij het lichten van een stuk
grasmat kwam circa drie centimeter diepe vorstschade te voorschijn. Op diverse plekken, over
het gehele dak verspreid, bevinden zich resten van bitumen (o.a. pijl); daaruit kan echter nog
niet vast gesteld worden, of het dak ooit in z'n geheel met bitumen afgedicht is geweest.
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In de los opgestorte dakrand bevinden zich op regelmatige afstand van elkaar stekeinden.
Vermoedelijk voor de bevestiging van camouflagenetten vóór entree en schietgat.

sporen van bitumen

dakrand met stekeinden; blik op de mondingsgaskuil

IX. Camouflage
Het dak op de luchtfoto uit 1945 heeft veel weg van een zadeldak, een schijndak om de
bunker op een boerderij te doen lijken; of is het slechts de aanaarding onder profiel op het dak
van de bunker?

Hoe het ook zij, daags na de capitulatie zullen alle bruikbare materialen ongetwijfeld voor een
nuttiger hergebruik elders, spoorloos verdwenen zijn. Let ook op de omloop van het
Valleikanaal; thans loopt het Valleikanaal veel dichter langs de bunker. De loopgraaf loopt
aan de kanaalzijde om de bunker heen verder naar het noordwesten; vanuit de loopgraaf komt
een verbinding op de entree uit.
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Volgens oudere Scherpenzelers zouden op de zijkant van de bunker aan de kanaalzijde twee
ramen geschilderd geweest zijn. Men kon zich dat nog uit de jeugd herinneren, wanneer men
op het fietspad aan de overzijde van het kanaal reed.
Van de bunker bij Fort aan de Buursteeg is iets dergelijks - al dan niet origineel - bekend.
Aan de zijkant van de bunker zijn inderdaad nog sporen van beschildering aangetroffen.
Aan de hand van de vage sporen zouden er twee geschilderde ramen gezeten kunnen hebben,
afmetingen circa 150 x 200 cm, met in wit geschilderde gordijnen.

zijkant, kanaalzijde, links sporen van een geschilderd raam met witte gordijnen

een reconstructie; ook op de bunker op Fort Buursteeg zijn gelijke schilderingen aangetroffen
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Een recent gesprek met een nog steeds in de buurt wonende ooggetuige is duidelijk ten
aanzien van de camouflage (het in die tijd gebruikte woord is 'maskering'). Aan de hand van
de luchtfoto op bladzijde 32, herinnert hij zich:
'De bunker was voorzien van een schuin dak met rode pannen. De zuid- en de oostkant waren
door schilder Albert ter Maaten voorzien van nepramen met gordijnen. De schilder stond
bekend als kunstzinnig en heel vakbekwaam. Er heeft inderdaad nog een kanon in gestaan,
getuige de grote pijp van 3 meter die uit het schietgat stak. Er was voor de bouw een
smalspoor aangelegd richting spoorlijn Woudenberg. Het werk werd verricht door
dwangarbeiders, Russische krijgsgevangenen en mensen met een Jodenster op de kleding..
Het gebouw op de luchtfoto, direkt ten zuidoosten van
de bunker was een woonhuis. Het werd bewoond
door een spoorwegman, de heer Aalbers.
►
Het terrein aan de overzijde van het Valleikanaal, ten
noordoosten van de R703, was een heideveld; er
stond toen een vakantiehuisje.
De weg Woudenberg - Scherpenzeel was bij de
Pothbrug aan de oostzijde afgesloten met een wegversperring. Aan beide kanten van de weg stonden grote vierkante betonblokken, ongeveer 2
x 2 meter, met daarin vierkante gaten voor een dwarsbalk. De stalen balken om de weg af te
sluiten lagen in de nabijheid.
De noodbrug over het kanaal was op vernuftige wijze gelegd. De brugdelen werden op de
weg aan elkaar gemonteerd tot de brug tweemaal zo lang was als nodig. Vervolgens werd de
brug in z'n geheel over het kanaal geschoven. Het terrein ten noorden van de weg was niet
geïnundeerd. Op de foto is te zien dat alleen het deel ten zuidoosten van de weg onder water
staat.
Iets ten noorden van het kruispunt Stationsweg - Voskuilerdijk was een tankgracht gegraven;
deze liep in noordoostelijke richting.

Na de bevrijding ben ik in de loopgraaf geweest. Er lagen nog volop geweerpatronen en zelfs
handgranaten in. Hoewel de details niet meer zo duidelijk voor ogen stonden, weet ik nog wel,
dat de loopgraaf vervaardigd was van hout en boomstammen. De stellingen zijn direkt na de
bevrijding door de boeren uit de omgeving leeg gehaald; er was groot gebrek aan
bouwmaterialen.
Scherpenzeel was in die laatste weken van de oorlog niemandsland. De Duitse soldaten
hadden toestemming om alles van hun gading in beslag te nemen. Soms werd 's-middags
aangekondigd, dat men in de loop van de avond het een en ander kwam ophalen. Bij een boer
werd een paard in beslag genomen. De boer heeft toen bedongen dat de Duitsers een stuk
land voor hem gingen ploegen.
Bewoners werden een aantal uren vooraf door Duitse soldaten gewaarschuwd dat de
Canadezen de boerderij zouden kunnen gaan beschieten. Duitse soldaten kwamen in
Scherpenzeel een groep Canadezen tegen. De bewoners die dit zagen gebeuren, wisten niet
hoe gauw ze weg moesten vluchten. Men verwachtte een schietpartij, maar in plaats daarvan
gaven de Canadezen de Duitse soldaten sigaretten, en maakten met elkaar een praatje.
Aan de oostzijde van het kanaal waren de bomen op één meter boven de grond afgezaagd
Tussen de bomen waren mijnen gelegd. Een Duitse soldaat is daar op een mijn getrapt en
zwaar gewond geraakt aan z'n bovenbenen [een S39 springmijn?]. De gewonde soldaat heeft
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om hulp geroepen en is uiteindelijk door mijn vader en diens buurman opgehaald en
weggebracht naar de westzijde van de linie. De Duitse soldaat was mogelijk een deserteur'.
(Interview op 8 december 2015 door Martin Wigtman en Jan Morren)

Situatieschets uit 1935.
De wachterswoning is het huisje op het schilderij hierboven (blz.34); het schilderij kijkt uit op het noordwesten,
links de sloot achter de Liniedijk, rechts de Liniedijk zelf. In de ooi (binnenbocht), kavel 1075, was toentertijd
een houten logiesgebouw voor 20 man gepland. De R703 is in 1944 meer naar het zuidwesten in de Liniedijk
gebouwd. Die bocht in de beek, later Valleikanaal, is pas na 1945 recht getrokken, getuige de luchtfoto van 8
April 1945.
Gemeentearchief Woudenberg, bouwvergunning verleend d.d. 11 September 1935
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Links en rechts boven de entree zijn vaag vier beschilderingen te zien, netjes op één lijn en op
regelmatige afstand aangebracht. De H-vorm met dunne dwarsbalk is op de foto hieronder te
zien; rechts de tweede. De H is 40 cm hoog en 50 cm breed; de onderlinge
afstand is 30 cm. Aan de rechterkant van de entree bevinden zich
eveneens twee van deze tekeningen.
Ze doen sterk denken aan de beschildering van de ouderwetse luiken van
de oude boerderijen uit de omtrek; ofwel in het midden samen gebonden
spanvitrage. Alleen het bovenste gedeelte van de bunker met de
beschilderingen is op afstand vanuit het westen zichtbaar (boven de
groene lijnen op de tekening hieronder).
entree Fort Buursteeg 1945 ►
Aanrukkend vanuit het westen zou
men dan het bijgaande beeld kunnen
zien. Denk u er zich een schijndak
met rode pannen op, en u kunt zich
'n fraai beeld vormen, hoe de
bunker gemaskeerd was.
Op deze zijde werden overigens
geen resten van witte verf
aangetroffen, alleen zwart. De
vensters zijn wit ingekleurd naar
analogie van overgeleverde foto's
van de bunker Fort Buursteeg.
Onder het schietgat werden nog resten van een roestbruine / oranjeachtige verf aangetroffen,
welke indien oorspronkelijk, zouden kunnen wijzen op camouflagekleuren (blz. 37).
Ooggetuigen te Nijkerk vermelden dat de bunkers daar baksteenrood waren geverfd.
De oranje-achtige beschildering zou te maken kunnen hebben met de kleur van het
wachtershuisje ten zuidoosten van de bunker om de R703 daarop te doen lijken. Volgens
ooggetuigen was het wachtershuisje in 1945 zwaar gecamoufleerd.
36

tekeningen links van de entree (ca 10 cm naast de neg)

resten van roestbruine verf aan de onderzijde

X. Opmetingstekeningen.
Hierbij is het volgende op te merken. De vloerdikte wordt op de tekening van het
Bundesarchiv (blz. 9), aangegeven als zijnde 1,20 meter. Bij de bunker aan de Harsloweg is
de vloerdikte tot aan de betonplaat echter onmiskenbaar 1,00 meter. Misschien dat de
combinatie met de vloerplaat voor die dikte volstond. Voor zover bekend zijn alle bunkers op
een vloerplaat gefundeerd, afmeting 10 x 11,8 meter. De bunkers zijn niet onderheid, zoals
sommige Nederlandse kazematten, bijv. de schuilplaats type P.
Bij Werkendam staat een aantal 'pyramiden' op een grondplaat. Onderstaande foto laat zien
dat de kazemat met grondplaat één solide geheel vormt, met name bij de ontzette kazemat aan
de Weerenweg springt dit in het oog. De grondplaat is 1,00 meter dik.

Weerenweg, Werkendam, grondplaat

De Roef, Sleeuwijk (Landgoed Kraaiveld), onderheid

De kazematten aan de Roef bij Sleeuwijk (nabij Fort Altena) zijn echter alle onderheid. In de
loop der jaren is het land door de veranderende waterhuishouding ingeklonken en nu komt de
onderzijde van de kazemat met z'n heipalen in zicht.
Voor de navolgende opmetingstekeningen van de R703 is analoog aan de R703 Harsloweg
gemakshalve maar uitgegaan van fundatie op een funderingsplaat van 0,5 meter bij een
vloerdikte van 1,00 meter.
De mondingsgaskuil van deze R703 wijkt af van die van bijvoorbeeld de Lange Steeg en van
de standaardtekening. De breedte is 5,0 meter in plaats van de standaard 4,0 meter. In de
langsrichting van de bunker ligt de vloer waterpas. De bovenrand heeft een hoogte van 30 cm,
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bij een dikte van 40 cm. Hij is keurig rond afgewerkt. De vloer helt 1,0 meter af naar de zijde
van het kanaal, en heeft daar geen opstaande rand.
De rand aan de zijkant is, tegelijk met een deel van vloer gesloopt. Reden onbekend.
Brokstukken van de rand zijn wijd in de omgeving - en even buitengewoon merkwaardig zelfs in de bunker teruggevonden.
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schietgat, 29 december 2013

27 augustus 2015, rechtsonder de enige overgebleven rand van de mondingsgaskuil
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begraven entree, 9 december 2013
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entree 27 augustus 2015; vanaf de bovenzijde van de deuropening naar benden toe is het beton donkerder van
kleur. Vooral wanneer de wand nat is na een regenbui is dit contrast zeer goed te zien. Misschien is dit gedeelte
oorspronkelijk zwart geverfd geweest. Vergelijk ook de foto op bladzijde 48, rechtsonder.
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de entree met z'n merkwaardig kleine kassen voor de pantserdeur
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45

het toegepaste ijzerwerk in het plafond
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27 augustus 2015, vrij leggen van de mondingsgaskuil
de brokstukken links de trieste resten van de mondingsgaskuil?

tenslotte, de twee linies, vreedzaam vereend, alsof er nimmer iets is voorgevallen, najaar 2015

Damsluis Pothbrug, gezien ter hoogte van de bunker
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XI. De Raket
Zondag 31 augustus 2015 hielden de weergoden met veel genoegen hun jaarlijkse wasdag, en
zoals het op zo'n feestelijke dag beschikt is, stroomde het water in bakken uit de zwaar
beladen regenwolken. Zoals op bladzijde 37 is te zien, werd de bunker in de nieuwe situatie
toegankelijk gemaakt met een hellingbaan, ook geschikt voor de rolstoel. Daar water nog
steeds de wetten van de zwaartekracht volgt - zelfs al zou de politiek bij regelgeving anders
beschikken - , laat het gevolg zich gemakkelijk raden. Het resultaat was een fraaie laag water
met meegevoerd slik ter hoogte van 7 cm.
Natuurlijk zult u zich onmiddellijk terecht afvragen, zouden onze toenmalige oosterburen daar
dan tunc temporis geen last van gehad hebben? Bij het graven van een afwateringskuil om
dergelijke perikelen in de toekomst uit te sluiten, volgde het antwoord. Met typische
Gründlichkeit en vooruitziende blik, was lang geleden al in zo'n mogelijkheid voorzien!

water genoeg voor een inundatie, 31-8-15

waar van akte: 7 cm water en slik

De hedentijdse oplossing bestaat uit het graven van een kuil voor de entree, deze vullen met
grof grind en voor een afwaterpunt zorg dragen. De eerste spaai in de grond gaf een
bijzondere verrassing: een aan de bunker aangestorte trap. Vier betonnen treden, aantrede 17
cm, optrede 20 cm, voerden naar de diepte; met ander woorden de oorspronkelijke toegang
heeft ca 80 cm onder het niveau van de entree gelegen.
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Op de luchtfoto uit 1945, blz.32, is te zien dat vanuit de hoofdloopgraaf een aparte verbinding
naar de bunker loopt. Het niveau daarvan heeft dus lager gelegen dan dat van de bunker. Wat
op die luchtfoto eveneens opvalt, is dat het Valleikanaal in tegenstelling tot de huidige situatie
in een grote bocht om de bunker heenloopt. Op die wijze was het ook mogelijk dat de
hoofdloopgraaf in de dijk noordelijk om de bunker heen kon lopen.
De kuil verder uitdiepen gaf geen probleem, nu de afwatering nog. Een doorvoer door de dijk
richting Valleikanaal leek de beste oplossing, zo'n drie meter door de aarden wal heen. De
firma Wilda Perslucht bv uit Woudenberg was zo vriendelijk om een raket met de
bijbehorende attributen aan te leveren. Twee oudgedienden met de nodige expertise, de heren
H.van Bruggen en N.Keijzer, waren zo welwillend om de werkzaamheden uit voeren. En na
enig geklop verscheen dan aan de Valleizijde de kop; de doorbraak was een feit.

de vaklui N.Keijzer en H.van Bruggen

de doorbraak aan gene zijde

Vervolgens de afvoerpijp er in, en de kuil gevuld met grind. De kuil wordt tenslotte keurig
afgedekt met een voetrooster. Saillant detail, bij het onderzoek aan de bunker nabij de Jan
Tijmensteeg te Nijkerk, werd vóór de entree een oorspronkelijke grindkuil aangetroffen ter
diepte van één meter. De entree van genoemde bunker ligt ter hoogte van het maaiveld; men
nam ook daar blijkbaar geen risico.

aanvullen met grind

let op de donkere verkleuring van het basement
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XII. De vleermuizen
[ ... ] Toen langzaam eerst maar steeds gewaagder
Ontplooide hij het valscherm van zijn vlerken,
De vliezen, de baleinen en de nagels,
Verrukkelijke nagels. Hij de basterd
van Lucifer, de kroonprins van de hel.
En plotseling steeg hij op, bevloog, beheerste
Mijn kamer met zijn zwarte schone onschuld,
De onschuld van zijn kwaad. Ik had hem lief.
(Eerste vleermuis, Bertus Aafjes, De Karavaan, 1953)

In de Middeleeuwen had de vleermuis in deze donkere contreien niet
zo'n goede naam. Als duister nachtdier, en vanwege z'n onbegrepen
rondfladderen gold het onschuldige diertje in deze bijgelovige hagedochten min of meer als een symbool van de domheid. Onbegrepen
maakt onbemind. Vleermuisbloed zou tegen slangebeten helpen, en
een vleermuis aan de staldeur gespijkerd zou heksen weren.
Maar wat door de eeuwen heen als een alom bekend sinister symbool
is beklijfd, zijn de vleervleugels. Demonen, duivels en zo ook, waar
Bertus Aafjes in z'n prachtige gedicht hierboven aan refereert, de
hellevorst Lucifer in Dante's Divina Commedia, Inferno, Canto 34,
welke door Gustave Doré in ijzige overpeinzing is uitgerust met
enorme vleermuisvleugels.
In het meer verlichte en beschaafde oude China was de vleermuis
het symbool van voorspoed en geluk. Met de jaren is ook het verstand in het vervallen westen
gekomen, en na een lange keten van jaren komen we uiteindelijk ook bij de Pothbrug uit.
Onderzoek naar habitat en gewoonten had al diep in de twintiger jaren plaats gevonden. In de
zeventiger jaren begonnen belangengroepen zich, internationaal gesteund, in te zetten voor de
bescherming van de vleren.
Vleermuizen zijn dol op oude, klamme gebouwen. Met hun kleine nageltjes hebben ze
voldoende grip om op hun gemak een winters uiltje te knappen. Het zal niet verwonderen dat
oude forten een geliefkoosde overwinteringsplaats zijn. De foto hierboven is geschoten in het
Fort de Dugny, Noord-Frankrijk, zelfs hier in de regio lokaal berucht vanwege z'n kil en klam
binnenklimaat. De foto is op een warme dag in augustus genomen. Het wollige diertje hing
onverstoorbaar in de oude, koele pantserkoepel, en liet zich zelfs niet door de bewonderende
toeschouwers in z'n welverdiende uileknapje storen. Naar het zich laat aanzien is het een
eenvoudige eptesicus serotinus, of misschien zelfs wel een myotis mystacinus, hoewel ook
een myotis daubentonii niet geheel en al uitgesloten kan worden; maar schrijver dezes heeft
niet de pretentie kenner te zijn.
Ook oude betonnen bunkers kunnen een
ideale overwinteringsplaats betekenen, mits
de condities gunstig zijn, constante vochtigheid en idem temperatuur. Nederlandse
kazematten vormen echter 'n uitzondering.
Wat de Duitsers in 1939 al verbaasd
constateerden, en voor de Nederlandse
soldaten in Mei 1940 maar al te zeer
bewaarheid werd, te dunne wanden, te
grote openingen, geldt evenzo voor onze
vleermuizen.
kazemat S3, ongeschikt ►
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Bouw en constructie kunnen daardoor geen constante temperatuur en vochtigheid garanderen.
De Duitse bunkers daarentegen zijn van 'n geheel ander kaliber. Misschien dat er minder op
geld beknibbeld behoefde te worden, misschien dat de politiek het aan de echte deskundigen
overliet, misschien ook dat er meer aandacht was voor de veiligheid van de gebruikers; hoe
het ook zij, de Duitse bunkers zijn uitermate robuust uitgevoerd. Zo ook de bunkers in de
Pantherstellung, en daarmee, wat wel nooit in de stoutste gedachten van de bouwers zal zijn
opgekomen, uitermate geschikt voor de juiste woonomstandigheden van de vleermuis, van de
welbekende familia Vespertilionidae. De bunker aan de Pothbrug zal dan ook in het
winterseizoen het exclusieve domein van deze inwonende, graag geziene familie zijn.

Dat vergt wat eenvoudige aanpassingen. Om te beginnen het afsluiten van de grote openingen,
welke eertijds een ander geheel doel dienden dan vrij toegang voor weer en wind. Gekozen is
voor corten (corrosion tension) staalplaten, stevig bevestigd zodat zelfs de meest
doorgewinterde vandaal c.s. er geen vat op kan krijgen. De stalen binnenzijde werd van een
duchtige isolatie voorzien.

metselen

isoleren van het staal met invliegopening

Hoewel de diertjes uitstekend in staat zijn om zich zelf te bedruipen, zijn toch wat extra
voorzieningen aangebracht ten einde het overwinteringsverblijf naar ieders goesting der soort
aangenaam te maken. Op een console zijn een aantal bakstenen gemetseld, dusdanig dat
spleten en gaten aanwezig te zijn om genoeglijk tussen te kruipen.
Aan het plafond zijn twee rekken opgehangen vervaardigd van ongeschaafd hout, eveneeens
met ruim voldoende hangspleten (het oude ijzer bleek bij boren nog taai en van goede
vóór?oorlogse kwaliteit); en tenslotte de plank langs de muur op enige centimeter afstand,
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zodat ruimte is om ongestoord te gaan hangen En natuurlijk niet te vergeten de
invliegopening.
Keus genoeg dus voor zelfs de meest verwende vleermuis. Ze kunnen komen, 's-winters de
vleermuizen, 's-zomers de belangstellenden, onder de kundige begeleiding van de sleuteldrager van Grebbellinie in het Vizier.

ruwhouten rekken

en hangplaatsen in het metselwerk

de laatste hand, 29 oktober en 5 november 2015

Met bijzondere dank aan allen, instanties, bedrijven en vrijwilligers die dit projekt mogelijk
hebben gemaakt.
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Laatste Canadese getuige

In de 2e wereldoorlog was ik
ingedeeld bij de genietroepen van
het Britse Leger. Mijn compagnie
was de 756e Veldcompagnie RE
(Royal Engineers), welke één van
de drie Veldcompagniën was,
welke werkten met de 49e (West
Riding) Infanterie Divisie (De
Polar Bears) en wij voerden
werkzaamheden uit zoals
bruggen bouwen, mijnen leggen
en mijnen ruimen e.d.

Op 15 april 1945 was de 2e slag
om Arnhem voorbij en vertrokken we naar Ede, Wageningen en Bennekom, terwijl we mijnen
ruimden en versperringen van de wegen opruimden. In Lunteren bleven we een paar dagen,
terwijl er voedsel gebracht werd naar de hongerende mensen in het westen door
vliegtuigdroppings en door vrachtauto’s.
Op 5 mei was de oorlog over en konden we verder Nederland intrekken. Tussen Scherpenzeel
en Woudenberg was een brug opgeblazen en was de weg versperd door ongeveer 50 bomen,
welke omgehakt waren en dwars over de weg lagen. Er was een groot betonnen obstakel aan
de Woudenbergse kant van het water gebouwd en verder was er een groot gat in de weg
gegraven.
Op 7 mei ging de compagnie voorwaarts om weer verkeer over de weg mogelijk te maken. Ik
zat in het verkenningsvoertuig (Scouts Car), voorafgaand aan de genisten die het werk
moesten gaan uitvoeren, en toen we de hoofdstraat van Scherpenzeel inreden was er niemand
te zien en was alles rustig.
Maar voor we het einde van de straat bereikten was deze vol mensen die uit de huizen
gekomen waren, juichend en lachend en zwaaiend met vlaggen!
Naast de oude brug werd eerst een triple single Baileybrug gebouwd, omdat restanten van de
opgeblazen brug nog op de doorgaande weg in de weg lagen. De bomen werden verwijderd,
het betonnen obstakel opgeblazen en het gegraven gat werd gedicht. Dit had als resultaat dat
de weg die avond voor verkeer werd opengesteld en de brug de naam kreeg van ”Victory
Bridge” (Overwinningsbrug).
Het was de 50e brug, welke de compagnie had gebouwd sinds de landing in Normandië in
1944.
De volgende dag werd een andere brug gelegd (op de doorgaande route) en werd de eerste
brug weer verwijderd. De laatst gebouwde brug was een double-single Baileybrug. Dit is het
verhaal van de ”Victory Bridge” zoals ik mij herinner.
Doug Gentle
Ex Royal Engineers
Geschreven juli 2006
(vertaling F.Vos)
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Bert Rietber. De Grebblinie.
Bert Rietberg. Wandelgids Grebbeliniepad.
site Oud Scherpenzeel, de Pamtherstellung
De site http://westwall.elvamie.nl/ geeft een compleet overzicht van alle 24 stuks in de Pantherstellung
gebouwde bunkers.
Bunker Nijkerk, Stichting Oud Nijkerk
Foto's en tekeningen, tenzij anders vermeld eigen archief.
Prent Redoute van Lambalgen, blz.2. Utrechts Archief. Het is een tekening uit een Memorie van Kapitein van
Hooff uit 1806 die zich bevindt in de 3e aanvulling op het Archief van de Eerstaanwezend ingenieur der Genie te
Amersfoort (toegang 564), inv.nr.14.

naar de Liniedijk voorbij de watertoren, en Grebbeliniemuseum Hoeve de Beek
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