Vechtwagenhindernis V56. Renswoude
Op vrijdag 30 oktober 2020 werd aan de
Schalm, gemeente Renswoude, de Vechtwagenhindernis V56 weer in stelling gebracht,
tenminste een gedeelte daarvan. Niet dat de
internationale situatie zoals in het verleden
hiertoe noopte, of dat het onaanzienlijke
weggetje Schalm nu ineens op een prominent
strategische invalsweg zou liggen. Er is sinds
het tijdstip van de bouw van de versperring in
1939 wel het een en ander veranderd, zowel in
de wereld als microschalig op lokaal niveau.
In dat jaar 1939 begon het ook langzamerhand
zelfs tot de politieke top in Nederland door te dringen, dat daar in het oosten, direct over de
grens, wat aan de hand was. In die tijd was kabinet De Geer aan het bewind. De Geer had alle
hoop gezet op de zo vurig gehoopte neutraliteit van Nederland, net zoals in de Eerste
Wereldoorlog. Daarbij werd echter gemakshalve vergeten, dat Nederland in die jaren niet
zozeer ‘neutraal was’, maar meer ‘neutraal werd gehouden’ en wel bij de gratie van Engeland
en vooral van Duitsland. Op zee kon Nederland nog geen mijl varen zonder instemming van
Engeland onder allerlei beperkende en uiterst vernederende bepalingen. Zelfs de levering van
zand aan de buurman leverde al protesten op; nu ja, het zou ook voor de vervaardiging van
beton voor bunkers gebruikt kunnen worden. Richting Duitsland had de regering zich
verplicht tot levering van allerlei goederen, zo ook levensmiddelen. Dit laatste ging zelfs ten
koste van de eigen bevolking. Men denke slechts aan de aardappeloproer op 5 juli 1917.
Het was tegen 1939 een fatale inschatting, waar een dure prijs voor betaald moest worden.
Neutraliteit hield in, dat men defensieve maatregelen diende te nemen, en wel in alle
richtingen, dus ook aan de kust en in het zuiden, men mocht dan immers geen partij kiezen.
De konsekwentie was onder andere, dat in 1939 en zelfs nog begin 1940 met name Duitse
‘toeristen’ ongehinderd en met grote belangstelling zich langs de linies kwamen ‘verpozen’.
Voor dat doel was zelfs een prachtige uitkijktoren gebouwd bij dierenpark Rhenen. Dit tot
groot ongenoegen van de legertop. En het afbreken van de toren werd verboden, want dan
zou men de opbrengsten van de toeristen moeten missen, en dus economisch schade lijden.
Opvallend dat de andere, west- en zuiderburen daarentegen minder belangstellend waren.
Men vertrouwde vooral op het oude en beproefde afweermiddel van de waterlinies.
Aanvankelijk als de belangrijkste en zo ook ingericht, de Hollandse Waterlinie als de
hoofdverdedigingslijn. Maar in februari 1940 werd besloten om de Grebbelinie tot de
hoofdverdedigingslijn te maken. Met man en macht werd deze ijlings versterkt. Eind 1940
zou alles gereed moeten zijn. De werken aan de Hollandse Waterlinie werden dientengevolge
vanaf die tijd op een laag pitje gezet, zo al niet volledig gestopt.
De Grebbelinie fungeerde vóór februari 1940 als vertragende linie ten gerieve van de
Hollandse Waterlinie. Een potentiële vijand moest daar lang genoeg - enige dagen, meerdere
dagen, weken? - tegengehouden kunnen worden, zodat voldoende tijd bleef om de
Hoofdstelling te kunnen inunderen en in verdediging te kunnen brengen. In 1939 begon men
vanwege de internationale spanningen toch met het nemen van maatregelen. Wegversperringen. werden aangelegd, waaronder Vechtwagenhindernissen in alle mogelijke
aanrijroutes, en het graven van tankgrachten in moeilijk onder water te zetten terrein.
De meest gangbare wegversperring bestond uit een zware betonnen plaat in het wegdek, dik
100 cm. In dit betonblok waren kokers uitgespaard. Hierin konden gepunte stalen balken HE
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180, lang 245 cm geplaatst worden, onder een hoek om en om van 45o respektievelijk 60o.
Gewicht circa 140 kg, dat wil zeggen met vier man zijn de balken wel te hanteren. Aan de
onderzijde bevond zich een stalen wig met veer, die de balk klem zette. Met een trekkoord
kon de wig ontgrendeld worden en de balk weer uit z’n sparing weggehaald. Als het
trekkoord werd doorgesneden kon de balk alleen nog met een snijbrander worden verwijderd.
Een origineel exemplaar is te bezichtigen in het Bezoekerscentrum Fort Buursteeg, alsmede
een afgebrand reststuk in de V56, oostzijde links (blz.7). Op de Lekdijk tussen Fort
Everdingen en het Werk aan de Spoel is een prachtige reconstructie aangebracht.

Lekdijk ten oosten van Fort Everdingen
Op plaatsen waar niet gegraven mocht worden, bijvoorbeeld in een dijklichaam, werden kant
en klare blokken beton met ingestorte stalen balken opgesteld. Op de oude zeedijk bij
Spakenburg zijn er nog een aantal op de originele lokatie bewaard gebleven. Op de Liniedijk
bij het Grebbeliniemuseum Woudenberg staat
ter expositie eveneens een exemplaar opgesteld, aan het eind van de loopgraaf.
Of men plaatste een volledige betonconstructie, betonnen blokken onderling door
betonbalken
muurvast
gekoppeld,
de
zogeheten ‘draketanden’. Een origineel en
compleet exemplaar is nog te bewonderen op
de Asschatterkeerkade.

Huidig gebruik asperge, Liniedijk Woudenberg
Een wel heel bijzondere uitvoering van draketanden is te vinden in de Alpenwall. Deze
uitgebreide verdedigingslinie is tussen 1938 en 1942 gebouwd op de grens van Italië tegen
Duitsland ter afgrendeling van Zuid-Tirol. Mussolini vertrouwde z’n bevriende buurman in
het noorden toch niet helemaal op zijn eerlijk uiterlijk, althans na protesten tot 4 oktober
1942. De werken werden op die datum per ‘secreto minuta’ op last van ‘per ordine del Duce’
gestaakt. (Na 1945 werden de stellingen overigens weer in het kader van de Koude Oorlog in
het gerede gebracht).
Naast de vele in de berghellingen uitgehouwen en betonnen vestingwerken, en (droge)
tankgrachten bracht men in die linie ook draketandversperringen aan, de ‘denti di drago’. Het
zijn zware, recht opstaande stalen, gepunte staven met een ommanteling van beton.
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Asschatterkeerkade

Denti di drago, Zuid-Tirol

Het Nederlandse leger beschikte daarnaast over talloze mogelijkheden om met allerlei
materiaal versperringen aan te brengen, betonnen piramiden met een ketting gekoppeld, in
het land ingeheide spoorstaven, uitgebreide prikkeldraadversperringen. En als er niets anders
meer voorhanden was: omgezaagde bomen. Gesteld dat de regering voor dat laatste dan wel
toestemming gaf; kosten en zo, voor schadevergoeding: Grebbeberg 1940!

Opname uit Bildarchiv Heeresfilmstelle, mei/juni 1940. Links: ‘Holländische Höckerhindernislinie’ (losse piramiden); rechts ‘Strassensperre’ (ingeheide stalen balken).

Aspergeversperringen in de weilanden bij Veenendaal, getekend door Jan Kramer, 1940.
Voorts werd een stelsel van tankgrachten gegraven op kritische plekken in de Stelling. In de
Grebbelinie bijvoorbeeld vanaf het omleidingskanaal ten zuidoosten van Veenendaal
helemaal doorgaand rond Fort Buursteeg en uiteindelijk, afbuigend naar het noorden onder
Scherpenzeel uitkomend op de Lunterse Beek. Na de meidagen zijn deze grachten weer
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ijlings gedempt. In deze omgeving zijn twee restanten bewaard gebleven. Maar op
luchtopnamen is een deel van het oude verloop nog steeds te volgen.

Luchtopname uit 1940 van het gebied ten westen van Fort Buursteeg, tussen Spoorlaan
(Veldhuizen) links, en de Biesbosserweg (rechtsboven). Onder de spoorlijn Utrecht – Arnhem;
let op de loopgraven die evenwijdig aan de spoorlijn zijn gegraven..

Satellietopname, Google, waar het verloop van de tankgracht nog te traceren is
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Restant tankgracht in het natuurgebied Broekerbos, ten zuiden van Scherpenzeel.
Coördinaten 52.059324, 5.484068

Idem ten oosten van Fort Buursteeg.
Coördinaten 52.049406, 5.560339
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Diverse van de wegversperringen zijn bewaard gebleven. De geborgde asperges werden gelijk
na de meidagen afgebrand, maar de massieve betonblokken liet men – toen - veelal zitten.
Niet zo verwonderlijk wanneer men bedenkt, dat per strekkende meter 2,5 m3 betonblok
aanwezig is, met een gewicht van 6 ton. In latere jaren werd derhalve bij wegvernieuwing
maar gewoon over de betonblokken heen gewerkt. Waar ze – bij wijze van spreken - echt in
de weg zaten, werd het beton in de jaren na ’45 gesloopt.
De V56 in de Schalm was zo’n Vechtwagenhindernis, zoals de officiële benaming luidde,
tegenwoordig naar de meest voorkomende meer bekend onder de naam aspergeversperring.

Wegversperring V56, coördinaten 52.0534, 5.5458, met de nabije verdedigingswerken.

De Duitse kaart van 15 maart 1940. In de cirkel de lokatie van V56. Een versperring van de
Schalm is hier iets meer naar het zuiden aangegeven, net boven de Batterij met xxxxx (pijl).
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De benaming ‘asperges’ is vermoedelijk een speelse
benaming in de volksmond naar de gelijkenis met de
gelijknamige stengels. De hedendaagse jeugd verbaast
zich er steeds weer over.
De Schalm is nu een rustiek landweggetje, dat op ’t eind
uitkomt op het zandpad langs de Batterij op de
Schalmdijk, een aarden schans oorspronkelijk uit 1786, en
verderop over de spoorlijn, bij de Post op de Jufferdijk
met z’n R703 uit 1944, en rechts bij de Linie van
Juffrouwwijk uit de Franse tijd (een ‘wijk’ of ‘wiek’ is
een transportsloot voor de afvoer van turf).
Het strategisch belang wordt duidelijk wanneer men de
kaart beziet van de Nederlandse stellingen in 1940. En
zelfs de Duitse ‘toeristenkaart’ van de Grebbelinie,
gedateerd 15 maart. 1940!, geeft dienomtrent voldoende
inzicht. De versperring diende het acces op de Schalm af
te sluiten in de ter plaatse aanwezige tankgracht.
De lokatie van de versperring was allang bekend.
Bovendien staken aan weerszijden de uiteinden van de
beton nog uit in de belendende sloten. De belangstelling voor de oude V56 begon op een
platformdag in 2016, waar aandacht werd gevraagd voor verborgen erfgoed in de Grebbelinie.
Het was dan ook de wens van de Stichting Grebbelinie om de versperring weer zichtbaar te
maken; teveel is al gesloopt in de afgelopen jaren. In 2019 stelden vrijwilligers een
onderzoek in naar eventuele resten.

Opmeting 30-10-2020. Opmerkelijk de aangetroffen drainagebuis aan de westzijde. Volgens
het bestek moesten onder in de kokers gegalvaniseerde ontwateringsbuizen, uitwendig ø 39
mm worden opgenomen. Die dienden uit te monden in een afwateringssleuf gevuld met grind,
doorsnede 0,125 m2. Zie boven, doorsnede A – B. Een drainagebuis wordt nergens vermeld.
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Opname van Rijkswaterstaat, 1942
De betonconstructie bleek nog volledig aanwezig. De deksels op de sparingen voor de
aspergekokers ontbraken. In slechts één koker werd het afgebrande deel van een asperge
aangetroffen, de overige – althans links en rechts van de weg - waren leeg. Dit zou er op
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kunnen duiden dat de versperring in 1940 niet volledig op scherp is gezet. Misschien achtte
men het links en rechts van de weg niet nodig? Maar grote verrassing, ook de fundering van
de bergplaats voor de asperges werd in de berm intakt aangetroffen. Met behulp van wat
subsidies van gemeente en provincie, en zeker
niet te vergeten de sponsoring van een
plaatselijk bedrijf kon een originele asperge
worden gereconstrueerd, dat wil zeggen
compleet met het veermechanisme, alsmede
drie stuks gepunte stalen balken, nieuw
vervaardigd. En vanuit de gesloopte
versperring bij de Waalbrug werden een
aantal originele deksels beschikbaar gesteld.
Op vrijdag 30 oktober begon een gedreven
groep vrijwilligers van de Stichting Grebbelinie met het, na ruim 80 jaar weer stellen van
de versperring. Om veiligheidsredenen niet in Oostzijde, met rest van een asperge (pijl)
de weg, maar ernaast. De gereconstrueerde asperge werd opgeslagen op de fundering van de
voormalige bergloods. De drie stuks stalen balken werden in de gaten aan de oostzijde
geplaatst, een leemte ertussen latend, waar het oude rudiment uit 1940 de koker nog steeds
muurvast bezet houdt. Hoewel in de nieuwe asperges geen veermechanisme is aangebracht,
kunnen ze toch niet zonder meer worden verwijderd, ze zijn vastgelast. Er zijn tegenwoordig
teveel verzamelaars. Aan de westzijde werden de gaten afgesloten met de, onder dank
geschonken originele deksels van de versperring in de Waalbrug.
Een keurig informatiebord zette de ‘kers op de taart’ van het projekt V56 aan de Schalm.

Klaar om gesteld te worden.

Met een kleine kraan klus zo geklaard.

Hiermee is het projekt echter nog niet af. De Batterij aan de Schalmdijk ligt op een steenworp
afstand ten zuiden van de versperring. In 1939 is de Batterij uitgebreid met diverse
kazematten. Een daarvan, een S3, staat exact in de aslijn van de sloot aan de oostzijde van de
versperring. In de hartlijn van de Schalm zelf, recht gericht op de V56, heeft een prefab pag(pantserafweergeschut) stelling gestaan, uitgerust met een geducht 47 mm anti-tank kanon.
Het onderkomen bestaat uit prefab betonnen wanden, die gelijk een blokkendoos in elkaar
gezet kunnen worden. Het dak wordt gevormd door boomstammen, afgedekt met een aarden
dekking. Bij de Post van Lambalgen, Scherpenzeel, heeft men tijdens de reconstructie van de
wallen enige jaren geleden een compleet stel terug gevonden. Ze liggen er thans zichtbaar,
uitgespreid, zoals ze in de grond zijn aangetroffen.
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Op het Fort Buursteeg is direct rechts van de
huidige entree naar het Bezoekerscentrum een
pag-stelling op de originele lokatie gereconstrueerd. Het ligt in de bedoeling om daar in
de toekomst ook het kanon weer in te plaatsen.
◄ Doch wees gerust, er zal – misschien, wie
weet - niet meer geschoten worden.
Ook op de Batterij aan de Schalmdijk zijn de
wanden van het originele pag-onderkomen nog
aanwezig. Evenals bij de Post van Lambalgen
nog verborgen onder het zand. Een archeologisch onderzoek binnenkort staat op het
programma. En als alles meezit – en dat zal het - , ligt het in de bedoeling dat de pag weer in
zijn oude glorie wordt teruggeplaatst, waakzaam uitkijkend over het hart van de Schalm, zoals
in die bange dagen van weleer.
De Vechtwagenhindernis V56, een weer zichtbaar monument, dank zij de vele gedreven
vrijwilligers, instanties én sponsors met hart voor onze geschiedenis, ons cultureel erfgoed.

West, bevestigen deksels

Werk oost, fase I gereed

Nu blikt alleen de S3 op de Batterij nog waakzaam uit op de aslijn van de sloot oost. De pijl
verwijst naar de aslijn van de Schalm, waar de pag weer opgebouwd zal worden.
De Schalm is de weg rechts. Bij de pijl gaat hij naar links verder door als zandpad.
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Op de voorgrond de gereconstrueerde asperge (i.e. met veersysteem) in de palenbergplaats.

Het veersysteem met ontgrendeling (pijl). Met een speciaal stuk gereedschap kon de wig
worden ingetrokken. Bij nadering van de vijand werd de draad doorgeknipt. De asperge kon
dan niet meer verwijderd worden. Aanzicht (boven) en lengtedoorsnede (onder).

De ontgrendelsleutel wordt
achter de knop gehaakt en
omhoog getrokken, zodat de
wig naar binnen klapt.
Herman van Zanten, 1 december 2020
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