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Inleiding                                                                                                                      

De Stichting Grebbelinie zet zich in voor de bescherming, het vergroten van kennis en het delen van 
informatie met betrekking tot de linie. Enige tijd geleden ontdekten vrijwilligers van de Stichting 
Grebbelinie op de Schalm in Renswoude de contouren van twee Pantser Afweer Geschut 
opstellingen, hierna aangeduid als pag. Er is weinig bekend over de bouw en het gebruik van deze 
pag’s, die in grote aantallen vlak voor de Duitse inval in mei 1940 door lokale bedrijven zijn 
aangelegd voor het Nederlands leger. Met name de methode waarmee de geschutsopstellingen 
aangelegd werden was een raadsel. Na de overrompeling van de Grebbelinie door de Duitsers in mei 
1940 zijn de pag’s geruimd of onbruikbaar gemaakt. Door het gebrek aan kennis over deze objecten 
zijn reconstructies uitgevoerd met gevonden bouwstenen die mogelijk niet correct zijn uitgevoerd. 
Op de Schalm betekende het ruimen van verdedigingswerken na de meidagen het bedekken van de 
pag-kazematten onder een laag aarde.  

Een manier om meer duidelijkheid te krijgen over deze bouwwerken is een archeologische 
verkenning waarbij door het weggraven van de aarde rondom en in de geschutsopstelling om meer 
informatie over de bouw verkregen kan worden. De Stichting Grebbelinie vroeg aan de Nederlandse 
Archeologie Vereniging (AWN), of zij deze verkenning wilden uitvoeren. De AWN wilde dat zeker 
doen maar is natuurlijk gebonden aan de rechtsregels die er aan archeologie gesteld worden. De 
Schalm is een rijksmonument dat door Staatsbosbeheer beheerd wordt. Even gaan graven is niet 
zonder meer mogelijk. Toestemming moest verkregen worden van ten eerste de grondeigenaar 
Staatsbosbeheer, de Gemeente Renswoude waar De Schalm onder valt, de Omgevingsdienst Regio 
Utrecht (ODRU), zij geven de gemeente advies over en ondersteunen de gemeente met het 
archeologiebeleid en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het RCE. Van alle instanties kregen 
we welwillende medewerking toegezegd. Wel moesten we een plan van Aanpak maken dat door de 
betrokken partijen moest worden goedgekeurd. 

Dankzij de medewerking van alle betrokken partijen kon het plan opgesteld, voorgelegd en 
geaccepteerd worden waarna gestart werd met de voorbereidingen voor uitvoering. Dit alles 
speelde in de zomer 2020, waarin ook de coronacrisis weer opspeelde met als resultaat dat de 
geplande uitvoering in oktober 2020 uitgesteld werd naar 18 en 19 juni 2021. Het trof aardig dat dit 
samenviel met de Nationale Archeologie Dagen. De Stichting Grebbelinie meldde de activiteit aan bij 
de organisatie zodat vele mensen uit het hele land onze werkzaamheden hebben kunnen bekijken. 
Vermeld moet worden dat we van het Konstruktiebedrijf Roodenburg uit Zeist een professionele 
graafmachine ter beschikking kregen. In dit rapport worden de resultaten van onze archeologische 
verkenning vastgelegd en wordt getracht op basis van deze gegevens en archiefonderzoek de vraag 
te beantwoorden: Hoe zijn deze twee pag’s in 1939 gebouwd? 

Opgesteld in oktober 2021 door: 

 

Rob Nijsse, AWN Afdeling 17 

Leo van Midden, Stichting Grebbelinie 
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Administratieve gegevens 
De batterij (een opstelplaats voor geschut) maakte deel uit van de 18e-eeuwse Grebbelinie en was 
een half open, maar wel rondom van een gracht voorzien, opgeworpen aardwerk om de Slaperdijk, 
die daar een knik maakt, en de Schalm(dijk), de weg van en naar Renswoude, te bestrijken. Het was 
vrijwel rechthoekig met een langere wal voorzien van traversen gericht op de Slaperdijk richting Fort 
aan de Buursteeg en een kortere dwars op de Schalm(dijk).1  
 
Toponiem: Fort De Schalm, twee pag-kazematten. 

● Adres: Schalm 179. 
● Plaats: Renswoude. 
● Gemeente: Renswoude. 
● Provincie: Utrecht. 
● Rijksdriehoek coördinaten: X: 165798,4189 (centrum van het fort) Y: 451541.5596 
● Grondeigenaar: Staatsbosbeheer te Amersfoort. 
● Kadastrale gegevens: gemeente Renswoude, RWD01G 179. 
● Datum veldonderzoek: juni 2021. 
● Oppervlakte plangebied: twee keer circa 15 m2.  
● Aard van het onderzoek: opgraving en verkenning. 
● Opgravende instanties: AWN-afdeling 17 (Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland), o.l.v.  R. Nijsse, 

projectleider (06-83782808). 
● Bevoegde overheid: Gemeente Renswoude, contactpersoon mevr. E. Zech. 
● Verantwoordelijk archeoloog: Omgevingsdienst regio Utrecht contactpersoon Mevr. P. 

Fijma. 
Beheer en plaats van documentatie: AWN-afdeling 17 in Archeologiedepot van de Gemeente 
Arnhem. 

 

Figuur 1 Locatie plangebied 

 
1 Zie https://grebbelinie.nl/page/schalmdijk en 
https://permalink.geldersarchief.nl/9253E290D0734E898B800EDE9792422E. 
 

https://grebbelinie.nl/page/schalmdijk
https://permalink.geldersarchief.nl/9253E290D0734E898B800EDE9792422E
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Historische context: De Grebbelinie 

De Grebbelinie was een voorverdediging van de Hollandse Waterlinie, een Nederlandse 
verdedigingslinie, gebaseerd op inundatie. Deze linie liep door de Gelderse Vallei vanaf de Nederrijn 
bij de Grebbeberg te Rhenen langs het Valleikanaal en de Eem tot aan de Zuiderzee, later het 
IJsselmeer. De verdedigingslinie is een ontwerp van Bernard de Roij jr. 

De Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden begon in 1744 met de 
aanleg van de Grebbelinie om Holland 
te beschermen tegen inval van 
vijanden. In 1794, tijdens de Eerste 
Coalitieoorlog is de linie voor het eerst 
gebruikt, zij het uiteindelijk zonder 
succes, tegen de inval van de Eerste 
Franse Republiek.  

Tot laat in de 19e eeuw werd de 
Grebbelinie onderhouden. Hoe langer 
de linie niet gebruikt werd, hoe 
minder de noodzaak ervan werd 
gevoeld. In 1926 werd een groot deel 
van de vestingwerken opgeheven. 

In 1939 is de in onbruik geraakte linie 
weer in werking gesteld. In de plannen 
van de opperbevelhebber van het 
leger, generaal Reijnders, nam de linie 
de rol in van voorverdediging van de 
Vesting Holland. Op het laatste 
moment (februari 1940) besloot de 
nieuwe bevelhebber generaal Henri 
Winkelman de hoofdverdediging in de 
Grebbelinie te voeren. De inundaties 
werden in werking gesteld tussen de 
Grebbeberg en het IJsselmeer. Bij de 
Duitse invasie werd hier enkele dagen standgehouden door het Nederlandse leger. Op verschillende 
plaatsen, zoals bij Fort Engelaar moest de strijd opgegeven worden door gebrek aan munitie.  

Tijdens de Duitse bezetting leek het er lange tijd op dat de rol van de Grebbelinie als verdedigingslijn 
was uitgespeeld. De versperringen werden geruimd en Duitse troepen werden ingezet om samen 
met Nederlandse burgers en werkeloze militairen de aanwezige stellingen af te breken. Maar in 
oktober 1944 vestigde de Organisation Todt zich in de Gelderse vallei. Deze organisatie werd belast 
met de bouw van een nieuwe verdedigingslinie die tussen Amersfoort en Veenendaal over het tracé 
van de oude Grebbelinie liep. Deze nieuwe linie werd door de Duitse bezetter Panther-Stellung 
genoemd.  Na de geslaagde operaties Plunder en Varsity begin 1945, had de verdedigingslinie zijn rol 
verloren omdat de geallieerden achter de linie stonden. De oude Grebbelinie werd toen weer van 
belang voor een verdediging van het westen van Nederland. Tot echte gevechten om de stelling is  

        

Figuur 2 Traject van de Grebbelinie op de kaart verdedigingswerken van 
de RCE. (https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-
kaarten/overzicht/kaart-van-verdedigingswerken) 
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het niet gekomen, het Canadese leger staakte haar opmars naar West Nederland net voor de 
Grebbelinie. 

In 1951 werd de Grebbelinie als verdedigingswerk opgeheven. In 2011 heeft de Grebbelinie een 
beschermde status gekregen als Rijksmonument vanwege de "unieke staalkaart van 
verdedigingswerken". 

Grebbelinie: van redoute naar batterij aan de Schalmdijk 
In 1786 werd de Grebbelinie versterkt met fortificaties die in tijden van oorlog de toegang tot de 
Emmikhuizerberg konden afsluiten. Bij de Buursteeg bouwde men een groot fort en de Schalmdijk 
richting Renswoude werd voorzien van een aarden redoute.  

Toen een Franse inval dreigde in 1794 werd in de redoute een houten wachthuis gebouwd. Een 
houwitser en 2 kanonnen waren nodig voor de verdediging. Het geschut zou echter in Franse 
handen vallen zonder dat er een schot was gelost. 

Tijdens de periode van de Bataafse Republiek besloot men de redoute te vergroten en er een 
geschutsopstellingsplaats van te maken, een batterij voor 8-10 stukken geschut. Het werk diende 
tevens als voorpost van de Linie van Juffrouwwijk. 

 

 

 

Figuur 3 Luchtfoto uit 1947. In het noordelijke deel van de voormalige batterij aan de Schalmdijk is nog een loopgraafsysteem 
zichtbaar. Verder opvallend dat de in 1939/1940 gegraven tankgracht voor de stelling al is gedempt (St. Grebbelinie) 
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Tot het einde van de jaren ‘30’ van de twintigste eeuw hield het terrein weliswaar zijn militaire 
bestemming maar het enige zichtbare bewijs van een rol in de defensie van het land waren de 
aarden wallen. 

  

Figuur 4 Fragment uit een oblique van de voormalige batterij aan de Schalmdijk voor 1939. De aarden wallen waar het 
geschut achter werd opgesteld zijn zichtbaar net zoals het volledig kale binnenterrein.( NIMH-2011-2875-Aerial 
photograph of Emminkhuizen-Renswoude,The Netherlands) 
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Grebbelinie: Batterij aan de Schalmdijk 1940 
Bij de uitbouw van de Grebbelinie in 1939-40 tot de Valleistelling werd het werk omgevormd tot 
steunpunt. Het werd versterkt met een S3 kazemat, ook wel 'stekelvarken' genoemd, en een G-
kazemat wat feitelijk een afkorting is van de type aanduiding ‘gietstalen-koepelkazemat’. 

 

Figuur 5 In de periode september – oktober 1939 begon de bouw van verdedigingswerken aan De Schalm. Op deze luchtfoto 
zijn bouwactiviteiten zichtbaar op de locaties van de onderzochte pag-constructies (NIMH). 

Vanwege de hoge grondwaterstand in het omliggende terrein, dat ook deels geïnundeerd kon, c.q. 
zou moeten worden (de Grebbelinie was in essentie een waterlinie), kon men zich daar niet 
ingraven. Er werden geen loopgraaflinies aangelegd 
zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog in Noord-Frankrijk. 
Vóór de (oude) Grebbeliniewal en -werken werd een 
gordel van zgn. groepsnesten ingericht in opgeworpen 
zandhopen, met daarin door korte loopgraven 
verbonden schuilnissen en schutters- en 
observatieposities. Geïnundeerd is het voorterrein 
uiteindelijk niet, wel kwamen daar tankgrachten en 
prikkeldraadhindernissen. 

In mei 1940 behoorde de batterij tot het vak van de 
Valleistelling dat aan het 22e Regiment Infanterie (22 RI) 
was toebedeeld. Dit vak met een breedte van ruim 5 km 
bevond zich tussen zuidelijk van de Broekerbrug en 
oostelijk van de Schalmdijk waarbij de weerstandslinie 
voor een groot deel de spoorbaan Utrecht-Arnhem 
volgde, met front naar het noorden. Een 
infanterieregiment (ca. 2500 man) bestond in 1940 uit 3 

Figuur 6 Het 22e Regiment Infanterie, let op de 6 
stukken pag in een compagnie. (Bron: 
https://dutcharmy1940.art.blog/) 
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bataljons infanterie (voetsoldaten, bewapend met geweren en lichte mitrailleurs). Hiërarchische viel 
22 RI, samen met nog 2 andere infanterieregimenten en 1 artillerieregiment, onder de IIe Divisie die 
weer deel uitmaakte van het IIe Legerkorps. 

Het 22e RI werd ondersteund door een mortiercompagnie, een batterij 6 veld en de 22e Compagnie 
pag. Een pag-compagnie (ruim 60 man) bestond uit 3 secties met elk 2 lichte infanteriekanonnen van 
het type Böhler 4,7 cm, een voor zijn tijd effectief en geducht wapen voor de bestrijding van 
pantser- en 'vechtwagens' (tanks)2. Voor elk stuk was er een artillerietrekker met plaats voor de 6-
koppige bemanning en munitie waardoor het zeer mobiel en door de geringe afmetingen en gewicht 
goed handelbaar was zodat snelle positiewisselingen mogelijk waren. 

De Schalm: Van mobilisatie tot 13 mei 1940 
Militairen van het 22e Regiment Infanterie bouwden tijdens de mobilisatieperiode 1939-1940 
veldversterkingen op de Batterij aan de Schalmdijk. Bureau Stellingbouw zorgde voor de bouw van 
betonnen kazematten3. Pantserafweergeschut werd opgesteld tegen eventuele gepantserde 
voertuigen die over de dijk konden naderen.  
 

 

 

 

Figuur 7 Verdedigingswerken op de voormalige batterij aan de Schalmdijk.(M. Kuster/S. vd Berg/L.v.Midden)) 

 
2 Zie https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=boehler-4-7-cm-pag. 
3 Waarschijnlijk werd het materiaal via een smalspoor aangevoerd omdat in het naastgelegen 
Bezoekerscentrum een dwarsligger aanwezig is die dhr. J van Hall heeft gevonden op de Batterij aan de 
Schalmdijk, vlakbij de S3-kazemat.  
 

https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=boehler-4-7-cm-pag


 

Pagina 10 van 81 
 

 

Figuur 8 Een foto die vermoedelijk kort na de Meidagen is genomen toont de noordzijde van de batterij met het 
stekelvarken. Rechts daarvan is de schietsleuf van de noordelijke pag-opstelling te herkennen. ( NMM, 00285272) 

Hoewel de verdediging in de Valleistelling in principe statisch was, waren er voor de 6 stukken pag 
waarover 22 RI in het vak kon beschikken, vermoedelijk veel meer dan 6 stellingen voorbereid of 
verkend.  

 

Figuur 9 Rood en groen omcirkelt de verschillende pag-opstellingen waardoor de aanwezigheid en gebruik van 
wisselopstellingen vermoed wordt. 

Vóór 10 mei 1940 was de compagnie ingekwartierd in Scherpenzeel, daar waren ook de kanonnen4 
en de trekkers ondergebracht. Volgens het gevechtsverslag5 van de commandant  van de 22e 

 
4 De kanonnen waren ondergebracht in een garage (St. Grebbelinie – verslag Lauck) 
5 NIMH-archief 409, inv.nr. 505032 (https://proxy.archieven.nl/0/8544ABEC358049C88C87D58D4A080D33) 
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compagnie pantserafweergeschut, kapitein Hogerland, betrok de 1e sectie op 10 mei, na de Duitse 
inval, stelling op de batterij. Daarbij zal het zijn gegaan om de beide pag-opstellingen ‘West’ en 
‘Noord’ die onderzocht zijn. Op 12 mei vond een herschikking plaats waarbij een van de 2 stukken 
naar de Emminkhuizerlaan (westelijk van de Schalm) werd verplaatst, vermoedelijk het stuk van de 
westelijke opstelling. 

Daadwerkelijke inzet tegen (pantser)voertuigen heeft niet plaatsgevonden. Wel was men op 12 mei 
betrokken bij schermutselingen in de omgeving van de (Rijks)weg Renswoude-De Klomp en op 13 
mei kwam de batterij onder artillerievuur te liggen wat soldaat Henk Buurman het leven kostte.  

In de directe omgeving werd tot in de nacht weerstand geboden om het veldleger de gelegenheid te 
bieden terug te gaan op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de avond van 13 mei liet men de stelling 
los en trok de eenheid naar Utrecht. 

 

 
Figuur 10 Foto’s van Henk Buurman (rechts) en zijn veldgraf (links) bij De Schalm. Het 
grafmonument voor dienstplichtig militair Buurman staat nu op het Ereveld op de 
Grebbeberg. (Stichting Grebbelinie)( (Voor een foto van het grafmonument op het ereveld 
volg deze link: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/23561/hendrik-buurman) 

 

 

 

  

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/23561/hendrik-buurman
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Pantserafweergeschut en kazemat 
 

 

Antitankkanon Nederlands model 4.7 pag Böhler, kaliber 47 x 228 R 
In Mei 1940 beschikte Nederland over 386 stukken 4,7 pag. Het was voor die tijd een modern kanon 
en een geducht wapen tegen de toenmalige tanks en werd getrokken door een Trado-4 trekker6. 
Met een Vº van 660 m/s had de brisantpantsergranaat een penetratievermogen van 30 mm staal op 
500 meter. De vuursnelheid bedroeg circa 15 schoten per minuut en de effectieve dracht was 1000 
tot 2000 meter. Het merendeel van deze kanonnen was ingedeeld bij de verdediging van de 
Grebbelinie. (NMM) 

Het kanon werd geproduceerd in Oostenrijk en werd voor de oorlog verkocht aan o.a. Nederland, 
Letland, Duitsland en Italië. De Nederlandse stukken zijn na de capitulatie door de Duitse bezetter 
aan de Roemeense strijdkrachten verstrekt7.  

 

Figuur 11 Op de foto een Italiaanse versie van de Böhler. (https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=44977&start=30) 

 
6 Het trekkende voertuig was feitelijk een Ford of Chevrolet met een extra achterbank voor de bediening van 
het stuk. Op de foto is een commando-voertuig afgebeeld. (https://deautovanmnopa.nl/kentekens/n-44200) 
7 https://de.wikipedia.org/wiki/4,7-cm-PaK_B%C3%B6hler  

https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=44977&start=30
https://deautovanmnopa.nl/kentekens/n-44200
https://de.wikipedia.org/wiki/4,7-cm-PaK_B%C3%B6hler
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Figuur 12 (Bron - Cavalerie museum Amersfoort) 
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Figuur 13 In de opstelling waren de wielen verwijderd en rustte het stuk op de stempel. (Bron - Cavalerie museum 
Amersfoort) 
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Pag-kazematten                     
Tussen Woudenberg en Veenendaal zijn meer versterkte opstellingen voor pag aangetroffen. Het 
gaat daarbij telkens om vijf betonblokken die door hun ligging tactisch geïnterpreteerd zijn als 
een frontblok (met een schietgat), twee keelblokken en twee zijblokken. De ruimte tussen de beide 
keelblokken zou dan de toegang zijn. 

Afgezien van het gebruikte bouwmateriaal hebben ze niets gemeen met welk bekend 
verdedigingswerk in Nederland uit 1939/40 dan ook. Over dit type opstellingen is ook niet meer 
bekend, in archieven is er vooralsnog niets over aangetroffen, ook niet indirect. Gezien 
hun verspreidingsgebied, althans voor zover bekend, zou het een lokaal initiatief kunnen betreffen 
zoals die ook bekend zijn in de Betuwe (de zgn. 'Kolff-kazematten') en van de 'Peeldivisie' die eigen 
werken ontworpen en gebouwd heeft, en dan mogelijk van Sectie V (Genie) van de IIe Divisie. Bij 
gebrek aan een bekende, laat staan officiële, typering worden ze hier als pag-opstellingen van het 
type 'Lambalgen' (de locatie van een door RAAP onderzocht exemplaar8) aangeduid. 

De door de Nederlandse strijdkrachten als pag ingezette Böhler-kanonnen waren bedoeld als 
infanteriegeschut en ontworpen voor een bewegelijke inzet. Een stuk had geringe afmetingen en 
gewicht waardoor het ook ongedekt een relatief klein en makkelijk te camoufleren object vormde. 
Zodoende zou een inzet vanuit vaste opstellingen niet meteen voor de hand hoeven te liggen. De 
Valleistelling was echter ingericht als een statische verdedigingslinie die niet zonder pantserafweer 
kon. Dat daarvoor goed beschermde opstellingen, tenminste scherfvrij, zijn voorbereid, is dan wel 
plausibel. 

Van een open opstelling naar een kazemat 
In de laatste periode voor de inval van het Duitse leger op 10 mei 1940 zijn opstellingen 
geconstrueerd voor pag van aangeaarde betonnen blokken met een dak. Het gebruik van beton voor 
een opstelling is een fase in de bouw van verdedigingswerken die wordt voorafgegaan door andere 
vormen van bescherming voor wapens op basis van beschikbare tijd en heersende dreiging. Vanuit 
die optiek bekeken was de constructie met betonnen blokken ook niet de laatste fase.  

Voor de verkenning is het van belang om de verzamelde informatie over constructies uit de andere 
fases vast te leggen.   

 

 
8 Loopgraven en een P.A.G.- stelling in de post van Lambalgen, gemeente Woudenberg; een archeologische 
begeleiding, i.r. J.A.T. Wijnen, RAAP 2014   

https://kluizeberg.nl/app/toverzicht?NL=1;res=/vdb/type/%5bLambalgen
http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-75oe-yw
http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-75oe-yw
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Grondvorm I: open opstelling op het maaiveld 

 

Figuur 14 De basisvorm voor inzet van het antitankgeschut. Afgekoppeld van het trekkende voertuig en direct in stelling 
gebracht op maaiveld niveau.  (https://westervoort1940.nl/inf_regiment_pag_groep.html) 

 

Figuur 15 Oefening met een pag (Cavalerie Museum Amersfoort) 
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Grondvorm II:  ingegraven zonder bovendekking  

 

Figuur 16 Ingegraven opstelling, alleen gebruik van zand en zonder bovendekking (Veldversterkingskunst '39') 

 

Figuur 17 Ingegraven opstelling, gebruik van hout, ijzerdraad en zand. Zonder bovendekking. (Bron onbekend) 
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Grondvorm III:  ingegraven met bovendekking, hout 

 

Figuur 18 Ingegraven opstelling van zand, hout, draad met bovendekking. (http://www.leger1939-1940.nl) 

 

Figuur 19 Variant met lager profiel. Geen aanpassingen zichtbaar in de bodem voor het stuk. (http://www.leger1939-
1940.nl) 



 

Pagina 19 van 81 
 

 

Grondvorm IV:  ingegraven met bovendekking, maatwerk, hout  

 

Figuur 20 Ingegraven opstelling met bovendekking van hout, draad, spijkers, krammen en zand. Let op de aanpassing van 
de bodem voor het stuk.  (NA 3.09.20 inv.nr. 119 – Kazematgroep Numansdorp) 
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Grondvorm V: ingegraven met bovendekking, beton  

 

Figuur 21 Ingegraven opstelling met gebruik van betonnen platen en zand. Bovendekking aanwezig, open achterzijde. 
(http://www.leger1939-1940.nl) 

 

Figuur 22 Ingegraven opstelling met gebruik van betonnen segmenten en aarde. Bovendekking en gedeeltelijk gedekte 
achterzijde. De nummers op de foto corresponderen met de posities van de bediening. (St Grebbelinie – 
https://www.grebbelinie.nl/page/C6) 

https://www.grebbelinie.nl/page/C6
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Grondvorm VI: pag-kazemat  

 

 

Figuur 23 In 1940 zijn 160 van deze mangaanstalen koepels besteld voor het 4,7cm Böhler antitankgeschut. De koepel zou 
in een gewapend betonnen omhulsel komen voor een optimale bescherming van het stuk en zijn bediening. (Genie Museum 
Vught) 
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Archeologische verkenning op 18 en 19 juni 2021.                                          

  

In juni 2021 zijn de beide opstellingen door een team van de Archeologische Werkgroep Nederland, 
afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland (AWN-17) ondersteund door de Stichting Grebbelinie 
archeologisch onderzocht. Op basis van hun globale ligging op de voormalige batterij worden ze hier 
als pag-Noord en pag-West aangeduid. 

Aangetroffen werden daarbij twee aan de oppervlakte op het oog gelijke opstellingen waarvan de 
bovenvlakken van de blokken zich op maaiveldhoogte in het zandlichaam van de voormalige batterij 
bevinden. (Na het onderzoek zijn beide opstellingen duidelijk zichtbaar achtergelaten.) 

 

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/
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Opstelling Locatie (lng, lat) Maaiveld (m +NAP) Oriëntatie (hoofdschootsrichting) 

Noord 5.54495 E, 52.05248 N 9,1 29° 

West 5.54435 E, 52.05191 N 9,5 307° 

 

Aangenomen is dat terreinhoogtes en -profielen van de batterij sinds 1940 niet wezenlijk gewijzigd 
zijn, anders dan dat door slechting en erosie contouren vervaagd zijn. Dit betekent dat beide 
opstellingen in het terrein zijn ingegraven waarbij vervolgens is aangenomen dat zich vóór het 
frontblok een trechtervormige schietsleuf bevonden heeft en dat de opening in de keel (achterzijde) 
aansloot op een inrit waarlangs het kanon naar binnen en naar buiten gereden kon worden wat 
mogelijk aansloot op een loopgraafsysteem. 

Opstelling West is aan de binnenzijde en voor een deel ook aan de buitenzijde vrij gelegd tot een 
diepte ter hoogte van de blokken, bij opstelling Noord is dat slechts tot een diepte van ca. 0,5 m 
gedaan. 

Pag West 
De verwachting was dat de blokken netjes, haaks en met de ribben in lijn tegen elkaar zouden staan 
(of hadden moeten staan!) met de bovenvlakken op gelijke hoogte. Dat bleek niet het geval, de 
afwijkingen zijn in de orde van enkele centimeters. De toegangsopening tussen de beide keelblokken 
bleek 126 cm (in plaats van de verwachtte 130 cm) te bedragen, wat betekent dat de blokken dus 
ook geen perfecte rechthoek vormen. Niet nagegaan is in welke hoeken de blokken onderling liggen, 
noch of ze te lood staan. 

Wel bleken de horizontale afmetingen van de blokken overeen te komen met maten zoals die elders 
zijn opgenomen (en hier als 'normaal', c.q. 'conform ontwerp' worden beschouwd): 

• frontblok: 270 cm breed, 50 cm dik 
• zijblokken: 220 cm lang, 30 cm dik 
• keelblokken: 120 cm breed, 50 cm dik 

 

 
Figuur 24 – foto richting oostnoordoost: Frontplaat – voorzijde, let op verticale inkeping boven het schietgat, die niet 
volledig door loopt. 

http://localhost/app/toverzicht?NL=1;res=/vdb/type/%5bpag#lng=5.54495;lat=52.05248;zoom=10
http://localhost/app/toverzicht?NL=1;res=/vdb/type/%5bpag#lng=5.54435;lat=52.05191;zoom=10
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Figuur 25 – foto richting west: Frontplaat - achterzijde/binnenzijde Het frontblok en de keelblokken, maar niet de zijblokken, 
vertonen verticale inkepingen over de gehele hoogte met een rechthoekige doorsnede van ca. 10 x 5 cm. Deze zitten op de 
vier hoekpunten van het bouwwerk en verder naast het schietgat aan de binnen- en de buitenzijde van het frontblok 
alsmede naast de toegangsopening aan de binnenzijde van de keelblokken waar ze een L vormen. 

De hoogte van de brug of latei in het frontblok boven de schietopening bedraagt 35 cm (elders 30 
cm). Daarin bevindt zich middenin aan de voorzijde ook een verticale inkeping, echter niet over de 
volle hoogte, maar slechts tot 33 cm onder het bovenvlak. 

 

Figuur 26 – foto richting zuidzuidoost: Frontplaat binnenzijde n-vormig schietgat, let op de afdrukken van de bekisting en de 
stukken draad die uit het beton steken. 

 



 

Pagina 25 van 81 
 

Alle blokken vertonen rondom horizontale afdrukken van planken (bij opstelling Noord was dat ook 
aan de voorste kopse kant van het linker zijblok te zien). De binnenzijde van de schietopening in het 
frontblok vertoont geometrisch erg ingewikkelde plankafdrukken. Zowel aan de linker- als aan de 
rechterzijde zijn afdrukken te zien die suggereren dat de planken over de gehele lengte van de 
opstelling doorliepen. 

 
Figuur 27 – foto richting oostnoordoost: Linker zijwand, let op de afdruk van de bekisting. De plank lijkt door te lopen op de 
frontplaat (links op de foto) en blok linksachter (rechts op de foto). 

 
Figuur 28 – foto richting noord: Dezelfde linker zijwand. Let op de doorlopende aftekening van de planken en de uit 
stekende stukken draad. 

Uit de hoofdvlakken van alle blokken steken paarsgewijs geroeste ijzerdraden (diameter ca. 5 mm, 
lengte ca. 10 cm, onderlinge afstand ca. 10 cm). Ze zijn deels verbogen, omgezet of afgebroken en 
zitten vermoedelijk dwars door de blokken heen, dit gezien corresponderende locaties aan de 
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binnen- en buitenzijde. Het patroon lijkt te bestaan uit verticale rijen met elk drie paren, vier op het 
frontblok, drie op beide zijblokken en twee op beide keelblokken. 

 

 

 

Figuur 30 – foto richting westzuidwest: Opstelling West, gezien van rechts achteren. Te zien zijn de uitsparing in het linker 
zijblok en de uitholling in de rechter. Op het buitenvlak van dat zijblok zijn ook enkele ijzerdraadpaartjes uit te maken. 

De blokken hebben, voor zover dat te zien was, een ongelijkmatige 'hobbelige' onderzijde en staan 
direct op de ondergrond (zand) op ruim 1,6 m onder het maaiveld. 

Of het beton gewapend is, kon niet vastgesteld worden. Ook niet of dat niet zo is. Het beton oogt 
van matige kwaliteit, met ongelijkmatige mengverhoudingen, veel zichtbare kiezels en onscherpe 
randen. De bovenvlakken zijn min of meer vlak, maar alleen die van het linker zijblok lijkt glad 

Figuur 29 – foto richting noord: Zijwand links. De inkassing die zichtbaar is op het bovenvlak in de hoek met het keelblok 
linksachter. 
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afgewerkt te zijn. Dat zijblok vertoont aan de binnen-achterkant een markante maar ondiepe (ca. 1 
cm) uitsparing van ca. 10 x 70 cm. De bovenzijde van het rechter zijblok vertoont in het midden een 
ca. 10 cm diepe overdwarse enigszins V-vormige uitholling. 

 
Figuur 31 - foto richting zuid: Rechter zijwand, let op de twee uit stekende stukken draad en de opvallende inkassing en 
cirkelvormige uithakking. 

Vermoed werd dat de opstelling binnen een 'vloer' zou hebben aanmerkelijk boven de onderzijde 
van de blokken. Bij het uitgraven van de binnenzijde kon niets worden vastgesteld dat daarop wijst. 
Ook niet van een (laag)overgang o.i.d. op en onder de diepte van de onderzijde van de blokken. 

Vóór het frontblok werd een diepe sleuf uitgegraven waarvan de 'vijandzijde', op ca. 1 m van het 
frontblok, werd afgestoken. Daarop kon een vage komvormige laagovergang worden uitgemaakt die 
met de schietsleuf verband zou kunnen houden.  
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Figuur 32 - foto richting noordwest: Coupe van het schietgat. Een cirkelvormige verkleuring maakt de vorm van het 
schietgat duidelijk. 

Een vergelijkbare sleuf werd ook aan de keelzijde uitgegraven, bij de toegang. Ook daar kon een 
vage laagovergang uitgemaakt worden die met de inrit verband houdt, een vlak stuk ter breedte van 
de toegangsopening en links daarvan de schuin omhooglopende lijn van het talud. 

 

Figuur 33 - foto richting oost: Coupe ingangspartij. De toegang had een soort U-vorm waarbij de basis meer dan een meter 
breed was met schuin weglopende wanden. 
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Figuur 34 Impressie van object met in donkere kleur de coupe voor de ingang en bij het schietgat. 

Pag Noord 
Vrijwel alle observaties opgedaan bij opstelling West gelden ook voor Noord. 

Hier is de toegangsopening 136 cm breed (in plaats van de verwachtte 130 cm, 10 cm minder dan bij 
opstelling West!). Het bovenvlak van het frontblok ligt vrijwel waterpas. Daarin ontbreekt de 
centrale inkeping boven de schietopening en de latei/brug daarboven is 33 cm hoog. 

Opvallende afwijking vormen de forse hamerkopbouten (dikte ca. 22 mm, lengte tot ca. 70 cm) die 
door de blokken heen zitten. Ze lijken zich op de plaatsen van de ijzerdraadparen van opstelling 
West te bevinden die hier juist ontbreken. De hamerkop, veelal met een ring, steekt telkens ca. 10 
cm uit de buitenzijde, het schroefdraaddeel een vergelijkbare afstand aan de binnenzijde. Aan de 
achterkant van het linker zijblok werd een bout aangetroffen met de kop in het beton. 

https://kluizeberg.nl/pub/Schalm#West
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Figuur 35 - foto richting noordwest: Betonnen blok linksachter met zichtbaar profiel bekisting, hamerkopbouten en op de 
betonnen wand in de ingang een restje oranje verf. 

De beide zijblokken vertonen markante uitsparingen in de bovenvlakken aan de binnenzijde, in het 
rechter blok zowel aan de voor- als aan de achterkant en in het linker alleen aan de voorkant (en niet 
aan de achterkant zoals bij opstelling West!), van telkens ca. 12 x 70 cm en ca. 3 (achterkant) tot 5 
cm diep. Er onder is beton afgebroken en onder de voorste uitsparingen neemt de dikte van de 
zijblokken toe tot ca. 34 cm ('normaal': 30 cm). 

Waar bij opstelling West alleen het rechter zijblok een uitholling vertoont, is dat bij Noord in beide 
zijblokken het geval. 

Aan de bovenzijde van beide keelblokken loopt een ca. 5 cm brede verhoging van enkele 
centimeters langs de binnenzijde. 
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Figuur 36 - foto richting zuidoost: Opstelling Noord, gezien van linksvoor. Vooraan het frontblok met de schietopening. Te 
zien zijn de uitsparingen en de uithollingen in de zijblokken en diverse hamerkopbouten die rondom uit de blokken steken. 

 

Figuur 37 - foto richting oostnoordoost: Opstelling Noord, het rechter keelblok met de verhoging aan de bovenzijde. Op het 
zijvlak is een oranje verfspoor te zien, op het achtervlak een andere. Let ook op het grove beton en de hamerkopbouten. Op 
de achtergrond het rechter zijblok met uitsparingen en de uitholling. 
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De keelblokken vertonen oranje verfsporen9, op de buitenzijde van het rechter blok en op beide 
blokken ter weerszijden van de opening. 

Omdat de frontzijde slecht bereikbaar was voor de graafmachine, kon er geen onderzoek gedaan 
worden naar de eventuele schietsleuf. Aan de keelzijde kon, net als bij opstelling West, een vage 
laagovergang vastgesteld worden die met de inrit verband zou kunnen houden. 

 

Figuur 38 - foto richting zuidzuidoost: Coupe ingang. 

 

Figuur 39 - foto richting zuid: Detail van ingang 

 

 

 
9 De verfsporen zijn nader beschreven in het hoofdstuk over de vondsten van pag-noord. 
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Figuur 40 - foto richting noordoost: Opstelling Noord, gezien van links achteren, met stekelvarken 135 op de achtergrond. 
Aan de frontzijde is een symbolische schietsleuf aangelegd. 

 
  

 
Figuur 41 - foto richting zuidzuidwest: Linker zijwand. Let op de uithakking in het midden en de inkassing linksvoor. 
Daarnaast is de open ruimte tussen het frontblok en zijwand goed zichtbaar. Op 90 cm van de zijwand is niet verstoorde 
grond zichtbaar, zeer waarschijnlijk markeert dat de rand van de werkkuil. De afdruk in het zand is afkomstig van een blok 
beton, mogelijk afkomstig van de cirkelvormige uithakking. 
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Figuur 42 - foto richting noordwest: De rechter zijwand. Let op de open rand tussen achter blok en zijwand, de uit stekende 
hamerkopbouten, de cirkelvormige uithakking in het midden en de inkassingen. 

 

Figuur 43 - foto richting west: Detail van de open ruimte tussen rechter blok en rechter zijwand. 
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Figuur 44 - foto richting zuidzuidoost: Frontplaat met drie zichtbare hamerkopbouten en de twee groeven naast het 
schietgat. (De constructie pag west heeft een extra groef in het midden van de balk boven het schietgat). Aan de frontzijde 
is geen coupe gemaakt maar zijn de wanden voor een deel afgestoken tot de contouren van het schietgat. 

 

 

Figuur 45 - foto richting zuidzuidoost: Detail opname van de groef, hamerkopbout en ruimte onder het schietgat. 
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Vondsten en analyse         
Het werk aan De Schalm kent een militaire historie van bijna 300 jaar. In die tijd hebben 
strijdkrachten van verschillende mogendheden geleefd, gewerkt en geschoten op het 
verdedigingswerk. De verwachting was dat daar sporen van gevonden zouden worden tijdens de 
tweedaagse verkenning door de AWN. In dit hoofdstuk is een opsomming te vinden van de 
gevonden objecten, verdeeld per bouwwerk. 

Pag West 
Wapeningsstaal van een G-kazemat 

 

Figuur 46 Vondst nr. 1 - In opstelling - Circa 1 meter onder maaiveld. Geroeste ijzeren staaf met gewicht van 5.9kg lang 2.3 
m en D=24 mm tweehaken 12 cm aan einde staaf 

Op een meter diepte in de constructie lag een ijzeren staaf met een lengte van 2,3m. Dat is precies 
de snijlengte van een b4-staaf voor een G-kazemat variant lv die afkomstig kan zijn van de 60m 
verder liggende kazemat G.136. Twee van dergelijke staven zaten vrij hoog boven in de verhoogde 
rug ter weerszijde van de koepel. Na de capitulatie van het Nederlandse leger zijn de gietstalen 
koepels met explosieven verwijderd om het staal opnieuw te kunnen gebruiken. Bij zo’n detonatie is 
de ‘b4’ staaf mogelijk door de ontploffing weggeslingerd en in de constructie terecht gekomen of 
daar later in gegooid toen de kazemat met zand werd gevuld. 

 

Figuur 47 De ‘b4’ staaf op het wapeningsschema van een G-kazemat. (Bron Nationaal Archief 2.13.209) 
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Spiegelglas en hout 

 

Figuur 48 Vondst nr. 3 - Keelzijde, voor de ingang buiten object. Circa 15 cm onder maaiveld. Stuk spiegelglas dikte= 2 mm 
circa 10 bij 3 cm geslepen rand. Stuk deels verrot hout 15 cm lang, 2 cm breed. 

Het hout zou een restant van de bekisting kunnen zijn en het stukje spiegelglas is misschien 
afkomstig uit de persoonlijke uitrusting van een soldaat. 

Maskeeringshaken? 

 

Figuur 49 Vondst nr.  4 - Keelzijde, voor de ingang buiten object.  Geroeste ijzeren haak staaf 30 cm D= 11 mm. 

19. IJZEREN CAMOUFLAGEHAKEN. Langs den bovenrand van alle gewapend beton, dat aan de 
buitenzijde der schuilplaatsen in het gezicht blijft, moeten ijzeren camouflagehaken worden 
ingestort. Deze haken moeten zijn van staafijzer, zwaar 12 mm ø. Zij moeten worden aangebracht op 
onderlinge afstanden van 0,5 m, hart op hart. De haken zijn bestemd voor het daaraan haken van 
stroken kippengaas die in schuine richting omlaag worden gespannen (zie fig. 37). Uit den aard der 
zaak kunnen bedoelde haken achterwege blijven bij schuilplaatsen, welke in huizen, schuren enz. 
worden gebouwd, of waaraan het aanzien van dergelijke terrein voorwerpen wordt gegeven. 
(Voorschrift Inrichten Stellingen 77f deel VII) 

Bij beide objecten werden ijzeren haken in verschillende lengtes gevonden. Dit kunnen zgn. 
maskeeringshaken zijn zoals die na het storten in het nog zachte beton gestoken werden van het 
bovenvlak van een stekelvarken, het type kazemat dat er vlak naast.  
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Figuur 50 Voorbeeld van het gebruik van maskeeringshaken. Foto van een type - P kazemat met de opvallende 
maskeeringshaken. ( https://www.bunkerinfo.nl/2019/01/groepsschuilplaats-type-p-aivn.html) 
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Dakleer 

 

Figuur 51 Vondst nr. 17 – frontwand buiten, dakbedekking stukken: 5 van 19 bij 13 cm, 3 van 8 bij 8 cm en circe 10 kleinere 
stukken.  

20. Waterdichte laag in de bovendekking van schuilplaatsen. 'Regenwater zakt door de grondlaag 
van de bovendekking heen, waardoor lekkage in de schuilplaats kan ontstaan; de bewoonbaarheid 
van schuilplaatsen wordt verhoogd, indien men op de houten bovendekking een waterdichte laag - 
b.v. asfaltpapier - legt. Beschikt men niet over asfaltpapier, dan kunnen ook worden gebruikt 
waterdichte zeilen, platen zink, blik of gegolfd plaatijzer, enz.; in noodgeval geeft het opvullen der 
naden, tussen de onderdelen van de houten bovendekking, met klei, aangestampt mos of afval van 
zoden reeds enige verbetering. De waterdichte laag mag nimmer, zuiver horizontaal liggen, daarom 
moet de houten bovendekking onder een hellingshoek van ten minste 1: 50 worden gelegd. 
(Voorschrift Inrichten Stellingen 77f deel VI) 

Op het grensvlak 
tussen geroerde en 
ongeroerde grond 
aan de voorzijde van 
de kazemat bij het 
schietgat zit een 
stapel 
dakleer/asfaltpapier 
nog in situ. Bewijs 
van een waterdichte 
bedekking.(foto 
richting 
westzuidwest) 

 

 



 

Pagina 40 van 81 
 

 

Bevestigingsmateriaal: Spijkers en krammen 

 

Figuur 52 Impressie van vondst nr. 26 t/m 29. Binnenzijde object. Verschillende spijkers en een kram. 

 

Figuur 53 Vondst nr. 14 en 15. Een spijker en een kram met houtresten. 

Spijkers en krammen met sporen van het houtwerk. Bewijs van het gebruik van hout en draad voor 
camouflage of constructie doeleinden van de verdedigingswerken. 
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Figuur 54 Vondstnummer 30. Smeedijzeren nagel 

Een spoor van een bouwwerk uit de periode 18e of 19e eeuw? 

Bevestigingsmateriaal: Spandraden 

 

Figuur 55 Vondst nr. 25. Stuk spandraad gevonden in object. 
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Figuur 56 Vondst nr. 18 – Impressie van twee van de 15 stukjes spandraden met ogen voor loopgraafschotten 

 

Figuur 57 Vondst nr. 19 - Vrijwel complete spandraad met dubbel oog tgv twee draden en ruimte voor spanhoutje 
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Figuur 58 Impressie van vondst nr. 8 t/m 11. Verschillende spandraden 

Draad is basismateriaal voor de bouw van veldversterkingen. In het Voorschrift Inrichten Stellingen 
uit de jaren ‘30’ van de vorige eeuw wordt de toepassing van draad in de bouw van 
verdedigingswerken duidelijk gemaakt met enkele tekeningen:  
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Figuur 59 VIS 77b deel II 

Draad voor camouflage 

Op de luchtfoto’s uit de jaren ‘30’ van de vorige eeuw blijkt dat de Schalm een weliswaar 
geaccidenteerde maar volledig open vlakte was. Camouflage of maskering van de 
verdedigingswerken zal vanwege het gebrek aan 
natuurlijke camouflage een belangrijk item zijn 
geweest. Voor het camoufleren van opstellingen en 
loopgraven werd veelal draad gebruikt als basis waar 
kippengaas of ander materiaal aan bevestigd kon 
worden. Mogelijk dat enkele gevonden stukken draad 
voor dit doel gebruikt zijn. 

Figuur 60 Uit het VIS een beschrijving hoe een opstelling 
gecamoufleerd kan worden met een visnet over een basis van 
ijzerdraad. Let vooral op de verbindingspunten waar verschillende 
draden via ogen/ringen verbonden werden. 
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Pag Noord 
Vondsten 

 

Figuur 61 Vondst nr. 34 - IJzeren hamerkopbout lang 10 cm. Hamerkop 44 bij 22 mm d = 21 mm met sluitring (Afgebroken 
door graafmachine) 

Maskeeringshaken? 

 

Figuur 62 Vondst nr. 39 - Gebogen stuk ijzeren staaf, l = 50 cm, t = 10 mm 
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Figuur 63 Vondst nr. 33 – op 1 meter diepte voor de ingang werden 7 stuks ijzeren haak l=30 cm, haak 12 cm, 2 stuks ijzeren 
haak l=20 cm en een haak 12 cm gevonden.  

Bij de ingang werden ijzeren haken in verschillende lengtes gevonden. Dit kunnen zgn. 
maskeeringshaken zijn zoals die na het storten in het nog zachte beton gestoken werden van het 
bovenvlak van een stekelvarken, het type kazemat dat er vlak naast. (Daarentegen is het wel 
opvallend dat er in de betonnen blokken geen haken of sporen van haken te zien zijn) (Zie tekst bij 
‘Maskeeringshaken” bij vondsten opstelling West.) 

Spijkers en een ijzerdraad 

 

Figuur 64 Vondst nr. 35 t/m 37 – Twee verschillende spijkers en een gewikkeld stuk spandraad gevonden voor de ingang 
van de constructie. 

Verschillende maten spijkers en stuk draad. Bewijs van het gebruik van hout en draad voor 
camouflage en/of constructie doeleinden van de verdedigingswerken. 

  



 

Pagina 47 van 81 
 

Cirkelvormige kap 

 

Figuur 65 Vondst nr. 2 – Onderzijde van een cirkelvormige kap zink met ijzeren staaf in rand D= 45 cm dikte 0.8 mm 4 
steunen b= 3.5 cm t= gevouwen t=0.8mm alles groen geverfd. 

 

Figuur 66  Vondst nr. 2 – Bovenkant van een cirkelvormige kap zink met ijzeren staaf in rand D= 45 cm dikte 0.8 mm 4 
steunen b= 3.5 cm t= gevouwen t=0.8mm alles groen geverfd. 
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Voor het schietgat van de opstelling Noord werd een zinken afdekkap gevonden. Op de kap was een 
karakteristieke mat groene kleur aangebracht. De kap heeft drie poten om hem te kunnen 
bevestigen op de pijp. Vanwege de kleur, omvang en vorm bestaat het vermoeden dat de kap tegen 
hemelwater bescherming moest bieden.  

In het Nationaal Archief ligt een tekening van een houten pag-opstelling in Numansdorp. Op de 
houten constructie zit een ontluchtingsgat boven het schietgat. Dit ontluchtingsgat werd door een 
kap beschermd tegen hemelwater. Dit gegeven in combinatie met de plek waar de kap gevonden is 
doet vermoeden dat deze kap de ontluchting van de pag-opstelling Noord verzorgde. 

 

Figuur 67 Tekening van een houten pag-constructie, let op aanwezige ontluchting boven het schietgat. (NA 3.09.20 inv.nr. 
119) 
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Opschriften? 

 

Figuur 68 - foto richting oost: Ingang, op blok aan rechterzijde sporen van verf. 

 

Figuur 69 - foto richting west: Ingang, op blok aan linkerzijde sporen van verf. 
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Op drie plekken zijn verfsporen zichtbaar. Twee van de drie bevinden zich in de opening op de 
zijwand en een grotere vorm is zichtbaar op de buitenzijde van het rechterblok. De 
sporen zijn helaas niet herkenbaar. Het is niet ondenkbaar dat de functie of eenheid op 
de buitenzijde is aangebracht of dat er markering op de zijwanden van de ingang staan. 
(Denk aan de volledige verduistering en in het donker je weg vinden naar de juiste 
opstelling of eenheid in een loopgraafstelsel) 

De grootste vorm op de buitenzijde heeft iets weg van een symbool waarbij de gedachte uit ging 
naar een pag Böhler teken wat hiernaast is weergegeven. Helaas geen overeenkomst. De betekenis 
of herkomst zal voorlopig nog onbekend blijven. 

 

Figuur 70 - foto richting noord: Pag-Noord zoals hij achtergelaten is na de verkenning. 
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Vondstenlijst                                                                            

Vondst nr. Object 
Plaats (x, y of 
spoornummer) 

Diepte (z of laag/ 
niveau) Vondsten/ bijzonderheden* 

1 PAG West In opstelling 
Circa 1 meter 
onder maaiveld 

Geroeste ijzeren staaf met gewicht van 5.9kg lang 2.3 m en 
D=24 mm tweehaken 12 cm aan einde staaf 

2 PAG Noord 
Frontwand, voor 
schietgat 

 Circa 15 cm 
onder maaiveld 

 Cirkelvormige kap zink met ijzeren staaf in rand D= 45 cm dikte 
0.8 mm 4 steunen b= 3.5 cm t= gevouwen t=0.8mm alles groen 
geverfd 

3 PAG West 
 Keelzijde, voor de 
ingang buiten object 

Circa 15 cm 
onder maaiveld  Stuk spiegelglas dikte= 2 mm circa 10 bij 3 cm geslepen rand 

4 PAG West 
 Keelzijde, voor de 
ingang buiten object Onbekend  Geroeste ijzeren haak staaf 30 cm en haak 12 cm D= 11 mm 

5 PAG West 
 Keelzijde, voor de 
ingang buiten object Onbekend  Stuk deels verrot hout 15 cm lang 2 cm breed 

6 PAG West 
 Keelzijde, voor de 
ingang buiten object Onbekend  Geroeste ijzeren staaf lang 28 cm D= 5 mm 

7 PAG West 
 Keelzijde, voor de 
ingang buiten object Onbekend  Geroeste ijzeren staaf lang 50 cm D= 5 mm 

8 PAG West  Voor zijwand rechts Onbekend Gewikkeld spandraad (twee) lengte 12 cm ellips oog 3 x 5 cm 

9 PAG West  Voor zijwand rechts Onbekend Spandraad + oog lengte 10 cm oog 1.5 bij 2 cm 

10 PAG West  Voor zijwand rechts Onbekend Spandraad in lus lente 20 cm d= 5 mm 

11 PAG West  Voor zijwand rechts Onbekend Spandraad met twee lussen lengte 14 cm d= 5 mm 

12 PAG West  Voor zijwand rechts Onbekend IJzeren draad enkel lengte 12 cm d= 5 mm 

13 PAG West  Voor zijwand rechts Onbekend IJzeren haak lang 20 cm haak 12 cm, d= 11 mm 

14 PAG West  Voor zijwand rechts Onbekend Twee spijkers lengte 10 cm d= 5 mm 

15 PAG West  Voor zijwand rechts Onbekend IJzeren kram 3.5 bij 2 cm met houtresten 

16 PAG West  Voor zijwand rechts Onbekend IJzeren hoekje circa 3 bij 2 cm dikte 1.5 mm 

17 PAG West Frontwand buiten 
Op bodem profiel 
schietsleuf 

Dakbedekking stukken; 5 van 19 bij 13 cm 3 van 8 bij 8 cm circa 
10 kleine stukjes dikte 1 mm 

18 PAG West Frontwand buiten Onbekend 15 stukjes spandraden met ogen voor loopgraafschotten 

19 PAG West Frontwand buiten Onbekend 
Vrijwel complete spandraad met dubbel oog tgv twee draden 
en ruimte voor spanhoutje 

20 PAG West Frontwand buiten Onbekend Plat stuk ijzer 17x5 cm t = 2mm 

21 PAG West Frontwand buiten Onbekend Twee ijzeren krammen 4 x 2 cm met stukjes hout 

22 PAG West Frontwand buiten Onbekend IJzeren haak l = 30 cm d= 12 mm haak 12 cm 

23 PAG West Frontwand buiten Onbekend Stukje gevouwen zilverpapier 1 x 1 cm 

24 PAG West Frontwand buiten Onbekend IJzeren spijker l = 12 cm d = 6 mm 

25 PAG West Binnen in object Onbekend 3 stukjes spandraad, een met oog 

26 PAG West Binnen in object Onbekend IJzeren spijker, l = 16 cm en d = 7 mm 

27 PAG West Binnen in object Onbekend Kromme ijzeren spijker, l = 10 cm, d = 5 mm 

28 PAG West Binnen in object Onbekend 3 spijkers, l = 10 cm, d = 5 mm 

29 PAG West Binnen in object  Onbekend 1 ijzeren kram 

30 PAG West Binnen in object  Onbekend Smeedijzeren nagel (ouder?) 
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31 PAG West Binnen in object  Onbekend IJzeren staaf l = 40 cm d = 20 mm 

32 PAG West Binnen in object  Onbekend IJzeren haak l = 20 cm d = 20 mm 

33 PAG Noord 
Keelzijde, buiten, voor 
ingang 

 Circa 1 meter 
diepte 

 Alle bij elkaar! 7 stuks ijzeren haak l=30 cm haak 12 cm. 2 stuks 
ijzeren haak l=20 cm haak 12 cm 

34 PAG Noord 
Keelzijde, buiten, voor 
ingang 

 Op 30 cm in 
wand 

 Afgebroken door ons. IJzeren hamerkopbout lang 10 cm 
hamerkop 44 bij 22 mm d = 21 mm met sluitring 

35 PAG Noord 
Keelzijde, buiten, voor 
ingang  Onbekend  2 ijzeren spijkers, l = 10 cm, een kram 

36 PAG Noord 
Keelzijde, buiten, voor 
ingang  Onbekend  IJzeren spijker l = 13 cm d = 10 mm 

37 PAG Noord 
Keelzijde, buiten, voor 
ingang  Onbekend  Gewikkeld stukje spandraad 

38 PAG Noord 
Keelzijde, buiten, voor 
ingang  Onbekend  Sluitring van hamerkopbout 

39 PAG Noord 
Keelzijde, buiten, voor 
ingang  Onbekend  Gebogen stuk ijzeren staaf, l = 50 cm, t = 10 mm 

41 PAG Noord Buitenzijde  Onbekend  Beton klomp circa 30 bij 20 bij 12 cm 

42 PAG West Buiten  Onbekend  Beton klomp circa 15 bij 23 bij 10 cm hoek eruit 5 bij 10 cm 

43 PAG West Buiten  Onbekend  Beton klomp circa 7 bij 10 bij 5 cm 

44 PAG West Buiten  Onbekend  Betonnen tegel stuk met gootje circa 5 bij 10 bij 4 cm 
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Analyse mogelijke opbouw in 1939                                                                     

 

Figuur 71 Fragment van organieke stafkaart verdedigingswerken, let op de in potlood toegevoegde pag-opstellingen ‘West’ 
en ‘Noord’ en de twee andere kazematten op de Schalm. De verdedigingswerken op De Schalm bestonden nog niet toen de 
kaart werd gemaakt terwijl vele andere verdedigingswerken al wel geconstrueerd waren.(NIMH 538/16 kaarten 2DIV 
overzichtskaarten) 

De archeologische verkenning had tot doel om vast te stellen hoe de pag’s in 1939 zijn gebouwd. Het 
tweedaagse onderzoek heeft daar helaas geen eenduidig antwoord op kunnen gegeven. De 
bevindingen hebben geleid tot twee theorieën die beiden worden gepresenteerd. Mogelijk dat 
aanvullend veld of archiefonderzoek in de toekomst het missende puzzelstuk zal opleveren maar tot 
die tijd moeten we ons tevreden stellen met twee verschillende mogelijkheden.  
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Stelling 1 
Dát er een bouwtekening (geweest) is, staat zo goed als vast. Bij de Genie was het gebruikelijk dat 
een ontwerp vergezeld ging van een zgn. 'Nota van Toelichting'. Hier wordt getracht, gegeven een 
algeheel gebrek aan bekende (archief)documentatie betreffende de opstellingen, die te 
reconstrueren, c.q. te doorgronden welke keuzes de ontwerper gemaakt heeft en waarom10. 

De blokken 
Zoals elders al was gebleken, staan de blokken geheel los van elkaar. En zoals elders ook al was 
vastgesteld, vertonen de blokken een vlakke bovenzijde en een onregelmatige onderzijde waaruit 
geconcludeerd kan worden dat ze ter plaatse, in situ, op de ondergrond (aan de Schalm: zand) 
gestort zijn, en niet op een vloerplaat. Het beton van matige kwaliteit past bij een bereiding op de 
bouwplaats, wellicht door minder geoefende werklieden. Het zijn dus geen van elders aangevoerde 
'prefab' blokken, zoals wel gesuggereerd is. 

Alle blokken vertonen op hun verticale vlakken afdrukken van horizontale (bekisting)planken. De 
verticale inkepingen in de front- en keelblokken zijn afkomstig van in gebetonneerde houten balken 
met een rechthoekige doorsnede van ca. 10 x 5 cm. Als die deel uitmaakten van een bekisting zou 
dat op m'n minst merkwaardig zijn. 

Bij de blokken aan de Schalm is het niet te zien, maar de actuele werkhypothese luidt dat ze 
van ongewapend beton gemaakt zijn. De uithollingen in de zijblokken zijn zodanig diep dat daar 
wapeningsijzer zichtbaar had kunnen zijn. Het frontblok bij de Brinkkanterweg brak bij het bergen. 
Op foto's is op het verse breukvlak niets te zien dat op wapening wijst. Op Fort aan de Buursteeg 
werd een ook gebroken frontblok aangetroffen waar wel wapeningsijzer uit stak. Daar werd echter 
ook een gebroken zijblok aangetroffen die niet gewapend was. De latei/brug boven de schietopening 
in het frontblok vormt ontegenzeggelijk een zeer zwak punt daarin. Wellicht dat men in een verder 
ongewapend blok daar toch een wapening heeft aangebracht, eventueel als reserve-maatregel om 
te voorkomen dat brokstukken het kanon zouden beschadigen of het schootsveld zouden beperken. 

Schietgat 
Binnen het schietgat vertoont het frontblok zowel aan de bovenzijde als aan de zijkanten afdrukken 
van schotten waarvan de dwarsplanken in het beton gezeten hebben. Voor een bekisting is dat 
ongebruikelijk. Aan de bovenzijde lijkt een relatief dik (ca. 5 cm) schot toegepast te zijn dat (mede?) 
ondersteund werd door de zijschotten en dat een flink stuk in de zijwand steekt, wat een 
opmerkelijke verzwakking van het frontblok betekent. Bovendien zou het na het storten van het 
beton niet meer verwijderd kunnen worden, of alleen met geweld of door het in stukken te zagen. 

 
10 De stelling bevat veel aannames en vermoedens. 
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Figuur 72 - foto richting zuid: Opstelling West, linker binnenkant van de schietopening. De holte bovenaan is ca. 28 cm 
breed, 5 cm hoog en 10 cm diep. Let ook op de plankafdrukken er onder 

 

Figuur 73  Impressie van het betonblok rond het schietgat, gezien van buiten. 

Opmerkelijk is overigens dat de schietopening vrij groot is, en eigenlijk aanzienlijk veel groter dan 
redelijkerwijs voor een Böhler-kanon benodigd lijkt (en zodoende de kwetsbaarheid van de 
opstelling vergroot!). Niet precies bekend is hierbij de ontworpen locatie van het kanon in de 
opstelling. En wellicht speelde hierbij ook mee dat exemplaren bedoeld voor opstelling in scherfvrije 
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opstellingen daartoe juist voorzien waren van een pantserschild. Hoewel de afmetingen van zo'n 
pantserschild niet bekend zijn, lijkt het mogelijk dat het kanon zodanig opgesteld werd dat de 
traverse-as zich in de schietopening bevond. 

Plattegrond 
Een aanname was dat de blokken op de 'tekening' strak tegen elkaar staan. Aan de Schalm doen ze 
dat nu duidelijk niet, ze kieren zo'n 5 cm. Dat die kieren bedoeld waren, ligt uit constructie-technisch 
oogpunt niet voor de hand (voor dilatatievoegen zijn ze veel te breed en de afmetingen van het 
bouwwerk veel te gering), een plausibel scenario voor het ontstaan ervan echter ook niet. 

Inmiddels leeft het vermoeden dat de vooralsnog onbekende ontwerper die kieren wel degelijk 
bedoeld heeft. Met die kieren tussen het beton valt te leven mits ze degelijk opgevuld zijn, 
bijvoorbeeld met een (bekisting)plank. En met planken tussen het frontblok, c.q. de keelblokken, en 
de zijblokken kun je die blokken ook tegelijk (of kort na elkaar) storten, wat een week (of meer) 
wachten op uitharding scheelt. 

De doorlopende afdrukken van planken op de linker- en de rechterzijde van opstelling West 
suggereren dat de zijblokken bij het storten in lijn gestaan hebben met de zijkanten van het 
frontblok en de keelblokken. 

 

Figuur 74 Plattegrond van de bovenvlakken van de blokken, met de toegang boven. De inkepingen zijn niet van afmetingen 
voorzien, het zijn allen rechthoeken van 5 x 10 cm of daaruit samengesteld. 

IJzerdraadparen (opstelling West)  
Vergelijkbare draadparen zijn ook bij Lambalgen aangetroffen. Hierbij gaat het vermoedelijk om 
spandraden waarmee de bekisting (mede) bij elkaar gehouden werd, zie het bouwscenario. 

Hamerkopbouten (opstelling Noord)  
Vergelijkbare hamerkopbouten zijn vooralsnog niet elders aangetroffen. Mogelijk dat deze bouten 
een alternatief waren voor de spandraadparen van opstelling West. 

Uitsparingen opstelling Noord 
Vergelijkbare uitsparingen zijn ook bij Lambalgen aangetroffen. Mogelijk gaat het daarbij om een 
ongeluk en waren ze helemaal niet de bedoeling van de ontwerper. Men zou de zijblokken al belast 

https://kluizeberg.nl/pub/Schalm#Bouwscenario
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kunnen hebben terwijl het beton nog (lang) niet was uitgehard waarbij die belasting zowel in het 
beton gezakt is en het beton daaronder naar buiten gedrukt heeft. Aan de bovenkant van de 
binnenzijde zouden dan uitstulpingen ontstaan kunnen zijn die afgebroken of -gescheurd zijn zoals 
lijkt te zijn gebeurd. Een vergelijkbaar scenario zou gespeeld kunnen hebben bij de verhogingen van 
de keelblokken. 

Uithollingen 
Vergelijkbare uithollingen zijn tot dusver niet elders aangetroffen. Het beton lijkt er eerder uit 
geschept te zijn toen het nog niet was uitgehard dan dat het er later uitgehakt is. 

Bovendekking 
Dát er een bovendekking geweest is, is zo goed als zeker. Hoe die eruitgezien heeft, staat vooralsnog 
open. In het V.I.S. VI zijn schuilplaatsen in vele soorten en maten opgenomen bestaande uit een 
houten raamwerk onder een gronddekking die gedragen wordt door een balkenconstructie. Zoiets 
zou ook bij deze opstellingen toegepast kunnen zijn. Daar lijken de betonnen blokken van 30 en 50 
cm dik echter wel zeer ruim voor bemeten. 

Het V.I.S. kende ook een zgn. 'plaatdekking' 11een verzwaarde bovendekking waarmee een beperkte 
mate van 'granaatvrijheid' gerealiseerd kon worden. Dat die techniek in 1939/40 is toegepast is 
vooralsnog nergens (uit) gebleken. 

Een niet onwezenlijk aspect m.b.t. de bovendekking (en de overige dekkingen) is de (hoofd)richting 
van waaruit vijandelijk artillerievuur verwacht kon worden, de vijandelijke hoofdschootsrichting. 
Schuilplaatsen e.d. werden doorgaans zodanig geplaatst en ingericht dat zij in die richting de meeste 
bescherming boden en dat zwakke punten zoals toegangen daarvan juist afgewend waren. Bij een 
geschutsopstelling waarvan de ligging primair door tactische overwegingen bepaald werd, zal dat 
echter niet of slechts beperkt mogelijk geweest zijn. 

Aan de Schalm zou vijandelijk vuur globaal vanuit het oosten verwacht kunnen worden, i.c. voor 
opstelling Noord ongeveer van rechts en voor West van achteren (naar de open toegang!). Indien 
beide opstellingen, zoals het lijkt, volgens eenzelfde ontwerp gebouwd en/of ingericht zijn, zou dat 
voor die verschillende richtingen geschikt moeten zijn, of daaraan (makkelijk?) aangepast moeten 
kunnen worden. (Bij een plaatdekking met een dubbele laag spoorrails diende de bovenste 
laag evenwijdig aan de vijandelijke hoofdschootsrichting gelegd te zijn.) 

Schietsleuf 
De vuursector van een Böhler 4,7 cm 'in batterij' (d.w.z. op het stempel geplaatst en met de 
affuitbenen gespreid) bedroeg 72° (36° zowel naar links als naar rechts). Geplaatst in de pag-
koepelkazematten zoals die vanaf medio 1940 gebouwd zouden worden, was die 30° voor frontale- 
of 45° voor flankerende opstellingen. Aangenomen mag worden dat men voor deze opstellingen 
vergelijkbare vuursectoren nagestreefd zal hebben, waarbij opstelling Noord de Schalm(dijk) frontaal 
en West het voorterrein met tankgracht langs de Linie van Juffrouwwijk flankerend bestrijkt. 

Beide opstellingen zijn in het zandlichaam van de batterij ingegraven, en wel zo'n 10 m (Noord) tot 
15 m (West) achter het talud langs de gracht. Dit betekent dat zich voor de opstellingen een 
schietsleuf bevonden moet hebben, een insnijding in het zandlichaam met een breedte die ongeveer 
van de schietopening naar buiten toeneemt volgens de hoek van de vuursector. De bodem/vloer zal 
enkele decimeters onder de vuurhoogte van het opgestelde kanon gelegen hebben, flauw omlaag 
hellend naar de gracht toe. Vóór opstelling West vertoont AHN3 terreincontouren die met een 

 
11 Zie V.I.S. VI, punten 37.43 

https://kluizeberg.nl/pub/VIS
https://kluizeberg.nl/pub/VIS
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schietsleuf verband zouden kunnen houden, en wel een tamelijk brede, wat zou passen bij een 
flankerende opstelling. 

In de collectie van het NMM bevinden zich 2 foto's (00285258 en 00285272) waarop waarschijnlijk 
delen van zo'n schietsleuf te zien zijn. Die lijken een trapeziumvormige dwarsdoorsnede te hebben 
waarbij de zijtaluds bekleed zijn met loopgraafschotten. Rechts voor het front van opstelling Noord 
werd bij het archeologische onderzoek een vastzittend stuk spandraad aangetroffen waarmee 
dergelijke schotten verankerd werden. 

Toegang 
Een Böhler 4,7 cm werd verplaatst achter een zgn. 'pag-trekker'. Over korte afstanden kon het ook 
door de bedienende manschappen worden voortgeduwd of -getrokken, waartoe het voorzien kon 
worden van een hulpwiel met stuurstang. De pag-trekker zal het stuk tot nabij de opstellingen 
gebracht hebben (en daar ook in de onmiddellijke nabijheid ondergebracht of geparkeerd geweest 
zijn, dit voor een eventuele snelle stellingswisseling; bovendien werd de munitie erin vervoerd), 
waarna het handmatig in de opstelling gemanoeuvreerd werd. Vanwege de ingegraven opstelling 
vergt dat een afrit met een breedte van minimaal 1 m (de spoorbreedte van het onderstel) en met 
een helling van niet meer dan ca. 1 op 4 (totaalgewicht vuurmond: 368 kg plus 46,5 kg voor het 
hulpwiel met stuurstang). Als de toegang enige lengte zou hebben, zou die voor een betere 
scherfvrijheid van de opstelling gebroken moeten zijn, maar door de lengte van het stuk (ca. 4 m) 
kon dat niet met een voor loopgraven gebruikelijke scherpe hoek, maar eerder met een ruime 
bocht. 

Conclusie 
Voor een conclusie over de constructie ontbreken helaas te veel concrete aanwijzingen. In plaats 
daarvan wordt hier getracht een beredeneerd vermoeden ervoor op te stellen. 

Dat betonblokken zonder enig onderling verband en bovendien door kieren gescheiden, de kern van 
het structurele casco vormen van een bouwwerk dat aan beschietingen blootgesteld kan worden, is 
moeilijk voor te stellen. En als je de diverse plankafdrukken, met name die rond de schietopening, 
interpreteert als zijnde van de bekisting voor het storten van die betondelen, wordt het er niet beter 
op. Dat er hout en beton in het spel geweest zijn, is duidelijk. Uitgaande van de situatie rondom de 
schietopening lijkt het plausibel dat het hout daar niet gebruikt is als hulpmiddel, i.c. bij het storten 
van de frontwand, maar dat het daar juist het casco voor vormde. Idem bij de keelblokken met de 
daar ingestorte verticale balken. Als je de horizontale contouren van de betonblokken omgeeft met 
een marge van 5 cm (de dikte van hout dat bij de toenmalige stellingbouw alom werd toegepast), 
valt daarbinnen heel goed een stevige dubbelwandige houtconstructie te bedenken, al dan niet 
voorzien van degelijke, maar bewerkelijkere, halfhoutverbindingen e.d. (In de toenmalige 
stellingbouw werd ook veel gebruik gemaakt van houten 'prefab' constructies!) De spouw zou dan 
vervolgens met beton gevuld zijn, ter verdere verstijving en versterking.  

De betonvulling in de wanden droeg zonder meer bij aan de bescherming tegen horizontaal vuur, 
met name aan de front- en keelzijden die niet volledig door aarde of zand gedekt konden worden. Bij 

https://collectie.nmm.nl/nl/collectie/detail/514486/
https://collectie.nmm.nl/nl/collectie/detail/514500/
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Figuur 75 Plattegrond, met de toegang boven. In grijs de bovenvlakken van de betonblokken, in wit de 'constructiecontour' 
met een dikte van 5 cm. (Een Böhler 4,7 cm met een spoorbreedte van 1 m past ook door een opening met een breedte van 
120 cm.) 

de dunnere volledig ingegraven zijwanden speelde dat geen rol. Voor alle wanden geldt echter dat 
door het beton de draagkracht enorm vergroot werd. Dat zou een bijzonder zware bovendekking 
toelaten, mogelijk in de vorm van een (beperkt) granaatvrije zgn. 'plaatdekking'. Dat zoiets is 
toegepast, is nergens uit gebleken. Wel werd bij het archeologisch onderzoek diep in opstelling West 
een danig verbogen wapeningsstaaf aangetroffen die zeer vermoedelijk afkomstig is van de 
nabijgelegen gietstalen-koepelkazemat die door de Duitse bezetters is opgeblazen. (De staaf lijkt van 
het model 'b4' welke toegepast werd bij de betreffende kazematvariant G(180lv).) Indien de 
opstelling van een plaatdekking met spoorrails voorzien geweest is, is die twijfel loos ook door de 
Duitsers ontmanteld waardoor de staaf in de vervolgens ontstane open opstelling kon verdwijnen. 

 

Figuur 76 Impressie van een opstelling zonder boven dekking in de nog open bouwkuil, met de schietopening links, voor een 
beter zicht op het houtwerk daaromheen zijn diverse frontale planken weggelaten. De linker zijwand is getoond met een 
'anti-spat'-verstijving waar ook de andere wanden van voorzien geweest kunnen zijn. Deze verstijvingen speelden alleen een 
rol bij het storten van het beton en zouden kort daarna alweer verwijderd kunnen zijn. 

https://kluizeberg.nl/pub/G-kazematjes#G(180lv)
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Op enig moment zal het houtwerk verwijderd zijn, waarbij behoud van de betonblokken of hun 
onderlinge ligging geen prioriteit gehad zullen hebben. Wel zullen daarbij de aldus los komen te 
staande blokken weer ingegraven zijn, om gevaar te voorkomen, of omvergeduwd zoals bijvoorbeeld 
bij Lambalgen. 

N.B. in het bovenstaande blijven de kwesties van de uitsparingen en de uithollingen onopgelost. En 
dat een vergelijkbare hybride bouwwijze elders is toegepast is ook nog nergens (uit) gebleken. 

Stelling 2 
 Uit zeer dikke betonwanden zijn deze kazematten opgebouwd. Muren van 30 cm (zijwanden) en 50 
cm (toegangs- en kanonloopzijde) dik beton. Een uitzonderlijk bouwproduct in deze tijd vlak voor de 
Tweede Wereldoorlog.  

We moeten ons de volgende randvoorwaarden realiseren die in deze tijd voor de bouw golden. 

1. Arbeid was goedkoop, materiaal duur. 
2. De betonindustrie was nog niet goed ontwikkeld. Beton werd ter plekke vervaardigd uit 

cement, zand en grind in de zogenaamde 1: 2: 3 verhouding en vervolgens met water tot 
een smeuïge massa in een betonmolen gedraaid. Deze massa werd met behulp van 
kruiwagens in een houten bekisting/ vorm gegoten en hardde daarna uit in ongeveer 4 
weken tot volwaardig beton. 

3. Projectleider en uitvoeringsverantwoordelijke zal de Genie geweest zijn. Voor betonwerk 
(mengen en storten) zal externe deskundigheid ingehuurd zijn. Het graafwerk en de het 
timmeren van de bekisting zal door de Genie/ dienstplichtigen uitgevoerd zijn. 

4. Er was een plan c.q. de functionele indeling van de ruimte was al uitgewerkt. 
5. De betonwanden moeten ter plekke gestort zijn. Transport van de toegangs- en 

kanoloopzijde: ieder circa 4900 kilo of de twee zijwanden: ieder circa 2600 kilo was in die tijd 
niet mogelijk. 

6. Pas gestort beton is een “taaie” vloeistof die pas na 24 uur enigszins hard wordt. Tot die tijd 
oefent deze vloeistof een grote horizontale kracht op de bekisting uit. Constructieve 
maatregelen om deze vloeistofdruk op te nemen zijn noodzakelijk. 
 

Op basis van deze uitgangspunten vermoeden wij dat er voor ieder wanddeel een, niet te brede, 
sleuf in de grond werd gegraven, stap 1, waarna in deze sleuf de houten bekistingsvorm (balken en 
planken) werd uit getimmerd, stap 2. Vervolgens werd de uitgekomen grond weer stevig 
aangestampt zodat de grond goed horizontaal steun bood tegen de bekistingsdruk van het nog 
vloeibare beton na het storten. Betonstorten: Stap 3. Na een maand werd de bekisting vrij gegraven 
en verwijderd. Direct daarna zal de betonwand weer in de grond verdwijnen door de sleuf weer te 
vullen en aanstampen. Stap 4.  Vervolgens werd aan het volgende wanddeel begonnen. 

Tijdsinschatting: sleuf graven 1 week, bekisting timmeren 1 week, beton mengen en storten 2 dagen 
continue doorwerken. Na een maand bekisting verwijderen. Alle activiteiten moeten natuurlijk 
voorbereid worden en materialen moeten ter plekke zijn. 

https://kluizeberg.nl/pub/Schalm#Uitsparingen
https://kluizeberg.nl/pub/Schalm#Uithollingen
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Figuur 77 Het aanleggen van een sleuf, de bekisting en het beton. 

De volgorde kan geweest zijn: eerst de toegangszijde met de grote opening over de hele hoogte, 
daarna de kanonloopzijde en vervolgens de twee zijwanden. 

Een punt van aandacht is de aansluiting van de twee zijwanden tegen de toegangs- en de 
kanonloopzijde. Hier is een ruimte gemeten van 5 tot 7 centimeter. Een mogelijke verklaring is 
hieronder getekend in figuur 2. De vraag hoe deze plank er weer uit te halen is, is relatief simpel te 
beantwoorden. Verhardend beton krimpt namelijk behoorlijk, zeker bij deze dikke en grote wanden, 
zodat eruit halen makkelijk moet zijn gegaan. 

Nadat alle wanden gestort en uitgehard waren kon het binnenste ontgraven worden en aangesloten 
op de toegangsweg van het kanon en het schootsveld aan de andere zijde (kanonloopzijde). 

Blijft de vraag staan: waarom losse wanden? Die zijn toch instabiel bij ontgraven van het binnenste?  
Dat is ook zo, zoals wij hebben kunnen constateren bij het ontgraven in 2021. 

De oplossing voor deze instabiliteit ligt in het dak. Via de koppeling van het dak worden alle wanden 
op hun plaats gehouden. Van de dakconstructie hebben we helaas niets teruggevonden bij ons 
ontgraven in 2021. Hieruit kunnen we concluderen dat het dak en de constructie hiervan is 
afgevoerd na de Nederlandse capitulatie in 1940.We weten uit schetsen van soldaten uit de periode 
1939- 1940 dat er een houten dak uit ronde balkjes/ paaltjes aanwezig was. Ook hebben we ter 
plekke stukjes asfaltbitumen (dakleer) gevonden. Maar een houten dak met dakleer is toch NIET 
bestand tegen bijvoorbeeld mortiervuur of granaten? Wij denken daarom dat er een 
“bombestendig” dak van stalen spoorstaven op lag. Mannetje aan mannetje liggend vormen de 
stalen spoorstaven zo een zwaar en “bombestendig dak. De Duitsers hebben deze twee pag-
kazematten nooit actief gebruikt maar de stalen spoorstaven konden ze natuurlijk wel gebruiken. 
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Fig. 2. Aansluiting zijwand op de reeds gestorte wanden. 

Conclusie 
Helaas is uit ons onderzoek ter plekke en in de archieven geen voor de hand liggende manier van 
bouwen van de pag’s gekomen. Wel kan geconcludeerd worden dat de betonwanden ter plekke 
bekist en gestort moeten zijn. Transport van de zeer zware beton delen was in die tijd (1939) bijna 
onmogelijk. Het meest bevreemdend is echter wel dat de vier wanden los van elkaar staan en de 
betonwanden dus instabiel zijn tegen druk van buitenaf (door de grond zelf of door de nabije inslag 
van een projectiel). De zeer zware wanden zouden dan naar binnen kunnen vallen met zeer serieuze 
problemen voor de manschappen en het kanon in de pag. Het dak zal dan ook de vereiste 
horizontale koppeling van de wanden hebben moeten verzorgen: geen stevige constructie. Bij ter 
plaatse storten van het beton van de wanden was dit losse hoek probleem eenvoudig te voorkomen 
geweest door alle wanden gelijk te storten. Mogelijke reden voor het apart uitvoeren van iedere 
wand zou de beschikbaarheid van voldoende beton (en mankracht en tijd) kunnen zijn om alle 
wanden van de pag in een keer te storten. Gericht onderzoek, bij een volgende verkenning van een 
gelijkwaardige pag, naar de wijze van ontgraving voor de wanden kan aanwijzingen geven hoe de 
wanden bekist en gestort zijn. 
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Aanbeveling                                                                                
De twee dagen archeologische verkenning hebben veel gegevens opgeleverd. We moeten echter 
ook concluderen dat de beschikbare tijd en capaciteit niet in balans was met de gestelde doelen 
waardoor we minder gegevens van Noord hebben verzameld dan gewenst. 
 
Vanuit die constatering zou een vervolgonderzoek van Noord aan te bevelen zijn.  Daarbij zou de 
linker keelhoek tot de onderzijde van het blok vrij gegraven moeten worden om na te gaan of: 
 

- Of de kier inderdaad recht is (en niet taps), 
- Om de onderzijde van een blok te bekijken, 
- Of grondsporen zichtbaar zijn die iets bij kunnen dragen aan de onderzoeksvraag.  

 
In het verlengde van een vervolgonderzoek van Noord kunnen vergelijkbare pag-opstellingen in de 
directe nabijheid onderzocht worden.  Het onderzoek zou zich dan moeten richten op: 
 

- Uithollingen/uithakkingen,  
- Uitsparingen/inkassingen (met wandverdikking),  
- IJzerdraad paren,  
- Schietgat-'bekisting', etc.  

 
In aanmerking komen dan de opstellingen: Lambalgen, Broekerbrug en Roode Haan12. 

  

 
12 Roode Haan opstelling zal eerst gelokaliseerd moeten worden. 
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Onderzoeksvragen Stichting Grebbelinie 
1. De maten van het schietgat en de vergelijking met andere PAG-onderkomens. 
2. De hoogte van het schietgat t.o.v. NAP. 
3. De hoogte van het schietgat (NAP) in relatie met de hoogte van de Emminkhuizerlaan en 

het laantje dat daartussen loopt. 
4. De maten l x h x b , dikte van het beton met eventuele afwijkingen. 
5. Of ergens uit kan worden afgeleid of het onderkomen ter plaatse is gebouwd of dat de 

losse elementen van elders zijn aangevoerd.  
6. Het schootsveld vanuit het schietgat: wat zou je zien als je in 1940 door het schietgat 

keek, aangenomen dat het schootsveld grotendeels gelijk is als in 1940. Is dat zo? 
7. Het schietgat in relatie tot de betonnen delen aan weerszijden. Hoe zat dat vast, vormde 

het een geheel met de rest van de wand en zijn er verschillen qua dikte of vorm t.o.v. de 
rest van de wanden.  

8. Loopt het deel van het schietgat aan de onderzijde door? 
9. Of er een bodem/werkvloer aanwezig is. 
10. Of in de wanden iets zichtbaar is van het werkproces (zoals de veelvoorkomende 

plankenstructuur) en of dat afwijkt van andere exemplaren die we kennen. 
11. De staat en structuur van het beton. 
12. Uiteraard (belangrijk) de wijze waarop de verschillende platen aan elkaar verbonden 

zijn. 
13. Of er sporen zijn van camouflageverf aan de buitenzijde (als die zichtbaar zou worden 

tijdens het onderzoek). 
14. Of er aan de binnenzijde sporen zijn in het beton dat er plankjes o.i.d. aan de wanden 

hebben gezeten. (schroefgaten e.d.) 
15. Of er nog houtresten in de inkepingen zit aan de binnen of buitenzijde (dat weet ik dus 

niet, dat hangt ervan af of de betonplaten op Buursteeg goed zitten of ‘verkeerd om’) 
16. Of aan de laag grond die in het onderkomen zit is te zien of dit stellingzand is, of 

‘agrarische grond’. 
17. Of aan het beton zichtbaar is (verkleuring) of aan de grond tot waar het onderkomen 

aan de binnenzijde was gevuld met grond. 
18. Of zichtbaar is tot waar het onderkomen aan de buitenzijde was aangeaard. 
19. Of iets zichtbaar is dat een relatie heeft met het (hoogstwaarschijnlijk) houten dak dat er 

op gezeten heeft. 
20. Of bij de opening iets te zien is dat wijst op een toegang/beschermdeur of luik. 
21. Is ergens zichtbaar dat de uitgang van het onderkomen aansloot op een loopgraaf? Een 

foto/ horizontale dwarsdoorsnede van de grond bij de uitgang zou ik erg interessant 
vinden, bijvoorbeeld op een halve of hele meter diepte. 

22. En uiteraard losse vondsten van uniformknoop tot spijker. 
23. Zijn er aanwijzingen dat één van de onderkomens helemaal niet is gebruikt als PAG 

onderkomen maar als betonnen loopgraaf? (Zie de bekende foto uit het Denkschrift die 
heel goed in de Grebbelinie kan zijn genomen en qua vorm niet bijzonder veel afwijkt 
van een PAG-onderkomen zonder dak.) Of zijn er wel duidelijke verschillen, bijvoorbeeld 
in de verhouding lengte x breedte of de dikte van het beton als je de foto bekijkt? 
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Antwoorden op de onderzoeksvragen van de stichting Grebbelinie 

I. Het bouwwerk zelf: 
1. De maten l x h x b, dikte van het beton met eventuele afwijkingen. 

Buitenmaat (volgens "tekening"): 3,70 m breed x 3,20 m; hoogte blokken: 1,55 m; dikte frontwand 
en keelblokken: 50 cm; dikte zijwanden: 30 cm. 

2. De maten van het schietgat en de vergelijking met andere PAG-onderkomens. 

Breedte: 1,30 m (= standaardbreedte voor schietgat en toegang van pag-onderkomens type 
'Schalm', andere types zijn mij niet bekend) 

3. Of er deze keer een bodem/werkvloer in zit. 

Neen. 

4. Of aan het beton zichtbaar is (verkleuring) of aan de grond tot waar het onderkomen aan de 
binnenzijde was gevuld met grond. 

Neen. Ook niets te zien in de zandopvulling. 

5. Of aan de laag grond die in het onderkomen zit is te zien of dit stellingzand is, of ‘agrarische 
grond’. 

Zowel in als buiten de opstelling origineel 18e-eeuws(?) 'batterij'-zand. 

6. Het schietgat [frontwand] in relatie tot de betonnen delen aan weerszijden. Hoe zat dat vast, 
vormde het een geheel met de rest van de wand en zijn er verschillen qua dikte of vorm t.o.v. de rest 
van de wanden. Loopt het deel van het schietgat [frontwand] aan de onderzijde door? 

De frontwand bestaat uit een enkel blok waarin een rechthoekige opening is uitgespaard, onder een 
soort van betonnen 'brug'. 

7. Uiteraard (belangrijk) de wijze waarop de verschillende platen aan elkaar verbonden zijn. 

Alle blokken staan *los* van elkaar. 

8. Of er nog houtresten in de inkepingen zit aan de binnen of buitenzijde 

(Dat weet ik dus niet, dat hangt ervan af of de betonplaten op Buursteeg goed zitten of ‘verkeerd 
om’). 

In de frontwand en in beide keelblokken zitten verticale inkepingen (ca. 10 x 5 cm), daarin zijn geen 
houtresten aangetroffen (ook niet onder de 'brug' van het schietgat). 

9. Of er aan de binnenzijde sporen zijn in het beton dat er plankjes o.i.d. aan de wanden hebben 
gezeten (schroefgaten e.d.). 

Neen. 

10. Of iets zichtbaar is dat een relatie heeft met het (hoogstwaarschijnlijk) houten dak dat er op 
gezeten heeft. 

Neen. 

11. Of bij de opening iets te zien is dat wijst op een toegang/beschermdeur of luik. 
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Neen. (Erg speculatief: als de houten balkjes aan de keelblokken ter weerszijde van de toegang na 
het betonstorten waren blijven zitten, zou daaraan een vrij lichte deur bevestigd geweest kunnen 
zijn.) 

II. Bouw(wijze): 
12. Of ergens uit kan worden afgeleid of het onderkomen ter plaatse is gebouwd of dat de losse 
elementen van elders zijn aangevoerd. Al verwacht ik niet dat de betonmolen wordt aangetroffen. 

Alle blokken zijn ter plaatse gestort. 

13. Of in de wanden iets zichtbaar is van het werkproces (zoals de veelvoorkomende 
plankenstructuur) en of dat afwijkt van andere exemplaren die we kennen. 

De blokken vertonen gebruikelijke bekistingsafdrukken. De in gebetonneerde ijzerdraden (West) of 
draadeinden (Noord) hebben vermoedelijk gediend om de bekisting op de gegeven wanddikte bij 
elkaar te houden. 

III. Het bouwwerk in zijn omgeving: 
14. Of zichtbaar is tot waar het onderkomen aan de buitenzijde was aangeaard. 

De opstellingen waren volledig ingegraven. Aangenomen wordt dat de topografie van de batterij 
sinds 1940 niet wezenlijk veranderd is, anders dan door ontmanteling van loopgraven en erosie, er 
zal in ieder geval geen zand/grond zijn toegevoegd. 

15. Is ergens zichtbaar dat de uitgang van het onderkomen aansloot op een loopgraaf? Een foto/ 
horizontale dwarsdoorsnede van de grond bij de uitgang zou ik erg interessant vinden, bijvoorbeeld 
op een halve of hele meter diepte. 

Bij opstelling West was een duidelijke contour te zien (op ruim 1 m diepte), bij opstelling Noord niet, 
of althans geen eenduidige. 

IV. Tactische situatie: 
16. De hoogte van het schietgat t.o.v. NAP. 

De bovenvlakken van beide opstellingen bevinden zich op maaiveldhoogte, bij Noord ca. 9,1 m NAP 
en bij West op ca. 9,5 m NAP. Tactisch relevant is de hoogte van de ziel-as van het kanon, die zal 
ruim 0,5 m lager gelegen hebben. 

17. De hoogte van het schietgat (NAP) in relatie met de hoogte van de Emminkhuizerlaan en het 
laantje dat daartussen loopt. 

De Emminkhuizerlaan, net als de Schalm(dijk) een kade/dijk, vormt het hoogste punt in het 
schootsveld van opstelling West met ca. 7,0-7,4 m +NAP (in 1940 enkele decimeters lager). 

18. Het schootsveld vanuit het schietgat: wat zou je zien als je in 1940 door het schietgat keek, 
aangenomen dat het schootsveld grotendeels gelijk is als in 1940. Is dat zo? 

Het schootsveld van beide opstellingen is topografisch hetzelfde als in 1940, maar sindsdien flink 
dichtgegroeid, bij Noord ook bebouwd (de manege). 

V. Huidige toestand: 
19. De staat en structuur van het beton. 
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Wisselend. De oorspronkelijke kwaliteit van het beton lijkt vrij matig. 

20. Of er sporen zijn van camouflageverf aan de buitenzijde (als die zichtbaar zou worden tijdens het 
onderzoek). 

Neen. 

VI. Overig: 

21. En uiteraard losse vondsten van uniformknoop tot spijker. 

Pro memorie. 

22. Mijn vragenlijst zou niet compleet zijn zonder mijn traditionele betonnen loopgraafvraag: zijn er 
aanwijzingen dat één van de onderkomens helemaal niet is gebruikt als PAG-onderkomen, maar als 
betonnen loopgraaf? (Zie de bekende foto uit het Denkschrift die heel goed in de Grebbelinie kan 
zijn genomen en qua vorm niet bijzonder veel afwijkt van een PAG-onderkomen zonder dak.) Of zijn 
er wel duidelijke verschillen, bijvoorbeeld in de verhouding lengte x breedte of de dikte van het 
beton als je de foto bekijkt? 

Er zijn geen directe aanwijzingen aangetroffen dat de onderkomens /niet/ zijn gebruikt als pag-
onderkomen. Ook niet dat ze daar /wel/ voor gebruikt zijn overigens. Als zgn. 'betonnen loopgraaf' 
kunnen ze in alle redelijkheid nooit bedoeld geweest zijn. 
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Dagrapport 18 juni 2021       
 

 

 

 

Afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland, 

Hazenkamp 66,  Arnhem. 

 

Gem. / plaats:  Renswoude  Project:  PAG-kazemat West in fort de Schalm 

Projectcode:  ReSc   Put-nummer: 1 

 

Projectleider: Rob Nijsse (AWN), Leo van Midden (AWN, Stichting Grebbelinie) 

Overige deelnemers:  

AWN: Peter de Roos, Piet Pietersma. 

Stichting de Grebbelinie: Jan Vos, Gerard Muller, Rob Meeuwisz. 

Grebbesmid: Graafmachine, Tom Roodenburg, Peter Goudkuil (machinist).  

Bezoekers:   

ODRU: Paula Fijma.                 

Greenhouse: Martijn Reinders.  

Staatsbosbeheer: Harold Vliem 

Vele bezoekers (kijkers) van de Nationale Archeologiedagen. 

Gewerkte tijden: van     8.30    –    17.00 uur. 

Weersgesteldheid: eerst bewolkt met regen, later droog, circa 25 graden max. 

 

 

PAG staat voor Pantser Afweer Geschut.  

Na aankomst van de graafmachine rond 9 uur werd begonnen met een bespreking met alle 
deelnemers. Rob Nijsse gaf eerst een toelichting op de veiligheid: helm op dichtbij de graafmachine, 
let op mogelijk instorten taluds, bij enig vermoeden van een explosief, door iedereen het werk 
meteen stil leggen en Leo van Midden als Assistent OCE Deskundige erbij roepen. Met nadruk is erop 
gewezen dat de bunker zeer zware losstaande betonwanden heeft die bij omvallen 
levensbedreigend zijn. Aan eenieder de taak constant goed op te letten en direct te waarschuwen bij 
het vermoeden van beweging van deze wanden.  



 

Pagina 70 van 81 
 

 

Vervolgens is, in goed overleg met de graafmachine mensen (en de veiligheid), de werkvolgorde 
vastgesteld: Eerst een diepe sleuf voor de bunker aan de schootsveldzijde en profiel proberen vast te 
stellen. Vervolgens twee circa 1 meter diepe en brede sleuven langs de twee zijwanden aanleggen. 
Daarna de PAG-kazemat van binnen uitgraven tot het niveau schone zand of onderkant muren. Extra 
aandacht tijdens deze fase voor de stabiliteit van de wanden, maatregelen nemen. Tot slot de sleuf 
langs de hele voorkant, de inrij opening kanon plus profiel maken. Uitkomende grond wordt altijd 
met metaaldetector afgezocht. 

 

 

Fig. 1. Foto ontgraven bij schootsveldzijde. De man zonder helm is de eigenaar graafmachine. In de 
uitkomende grond wordt metaal opgespoord. 

Bijzondere vondsten:  

Pakketten kleine stukken dakleer/ dakbedekking,  

Een grote wapeningsstaaf, lengte 2,30 meter en diameter 25 mm, omgebogen haken aan de 
uiteinden.  

Oriëntatie as pag-kazemat is 306 graden Noordwest. 

Coördinaten middelpunt pag-kazemat: 52,0519 / 5,54425. 
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De ontgraving verliep redelijk soepel, geen obstakels in de vorm van explosieven maar helaas ook 
zeer weinig “burgerlijke” vondsten. 

Bovenzijde PAG en de wanddieptes zijn ingemeten en uitgetekend. 

Rond 16.00 aanvang terugbrengen grond conform afspraken met de eigenaar Staatsbosbeheer.  

Rond 17.00 werk gereed. 

 

 

Dagrapport opgemaakt door: Rob Nijsse op 27 juni 2021. 
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Inmetingstekening.  
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Profiel foto met meetlat van schootsveldzijde pag-kazemat west (foto richting NNW) 
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Figuur 78 - foto richting zuidwest: Pakketten kleine stukken dakleer/ dakbedekking 
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Profiel foto van inrij opening kanon pag-kazemat West (foto richting oost) 
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Dagrapport 19 juni 2021 
 

 

 

Gem. / plaats: Renswoude  

Project:  PAG-kazemat Noord in fort de Schalm 

 

Projectcode:  ReSc   Put-nummer: 2 

 

Projectleider: Rob Nijsse (AWN)/ Leo van Midden (Stichting Grebbelinie). 

Overige deelnemers:  

AWN: Peter de Roos, Alain Bakema, Rob Nijsse (aanwezig vanaf 13.00). 

Stichting de Grebbelinie: Jan Vos, Gerard Muller, Rob Meeuwisz. 

Grebbesmid: Graafmachine, Tom Roodenburg (ook machinist).  

Bezoekers:  Vele bezoekers (kijkers) van de Nationale Archeologiedagen. 

Gewerkte tijden: van     8.30    –    16.30 uur. 

Weersgesteldheid: bewolkt en zonnig, droog, circa 20 graden max. 

 

 

Na aankomst van de graafmachine rond 9 uur werd begonnen met een bespreking met alle 
deelnemers. Tom Roodenburg (eigenaar graafmachine) zal als machinist optreden. Leo van Midden 
gaf eerst een toelichting op de veiligheid: helm op dichtbij de graafmachine, let op mogelijk 
instorten taluds, bij enig vermoeden van een explosief, door iedereen, het werk meteen stil leggen 
en Leo van Midden als Assistent OCE Deskundige erbij roepen. Met nadruk erop gewezen dat de 
bunker zeer zware losstaande betonwanden heeft die bij omvallen levensbedreigend zijn. Aan 
eenieder de taak constant goed op te letten en direct te waarschuwen bij het vermoeden van 
beweging van deze wanden.  

Vervolgens is, in goed overleg met Tom Roodenburg, de werkvolgorde opnieuw vastgesteld, gebruik 
makend van de kennis opgedaan met PAG West. Eerst een diepe sleuf voor de bunker aan de 
schootsveldzijde en profiel proberen vast te stellen. Ten gevolge van de helling aan deze zijde kon 
deze sleuf slechts beperkt uitgegraven worden. Een profiel kon niet afgetekend te worden. Daarna 
twee circa 1 meter diepe en brede sleuven langs de twee zijwanden aanleggen. Vervolgens de PAG-
kazemat van binnen uitgraven tot het niveau schone zand of onderkant muren. Extra aandacht 
tijdens deze fase voor de stabiliteit van de wanden, maatregelen nemen. Tot slot de sleuf langs de 
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hele voorkant, de inrij opening kanon plus daar een profiel van maken. Uitkomende grond wordt 
altijd met metaaldetector afgezocht. 

Tijdens het ontgraven werd een belangrijk verschil met de PAG-kazemat West vastgesteld. Op een 
groot aantal plaatsen staken dikke stalen staven uit de binnen- en buitenzijden van de zeer zware 
betonwanden. Besloten werd, in verband met moeilijk ontgraven, de ontgraving binnen de PAG te 
beperken tot circa een halve meter. De dikke stalen staven aan de binnenzijde zijn met een moker 
vlak langs de muren geslagen zodat de kans op verwonding tot een minimum beperkt is. De geschut 
opening blijft zo goed zichtbaar. 

Tot slot de sleuf aan de voorzijde: inrij opening kanon, graven en profiel proberen te tekenen. 
Uitkomende grond wordt altijd met de metaaldetector afgezocht. 

 

 

Figuur 79 De graafmachine begint aan de frontzijde vanwege de aflopende helling en bomen die de vrije beweging rond het 
object beperken. 

De ontgraving ging sneller dan de vorige keer, mede door de ervaring van het team. Geen obstakels 
in de vorm van explosieven tegengekomen. Wederom weinig “burgerlijke” vondsten.  

Oriëntatie as van de pag-kazemat is 26 graden Noord-Oost. 

Coördinaten middelpunt pag-kazemat: 52,05254 / 5,54485. 

Bijzondere vondsten:  

Een aantal ijzeren haken op een meter diepte ter hoogte van de ingang, een ijzeren “schoorsteen?”-
kap met camouflagekleur aan de schootsveldzijde, een tweetal ineengevlochten stalen draden, 
diameter circa 3 mm, met aandraai-houtje in de zijkant van de schootsveldzijde gleuf, op circa 2 
meter uit de betonwand, verdween in talud, deze draden hebben we laten zitten.  
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Figuur 80 - foto richting west: Ontgraving met de nog open sleuf aan de ingang. 

Op het rechter betonblok (ingang) is aan de buitenzijde oranje verf in de vorm van een symbool 
zichtbaar. Dezelfde verf is ook zichtbaar op de zijwanden van de ingang.  

In twee zijwanden zat een V-vormig gehakte sleuf aan de bovenkant, breed circa 30 cm, diep circa 10 
cm. 

Bovenzijde pag en de wanddieptes zijn ingemeten en uitgetekend (zie bijlage). 

Rond 14.30 aanvang terugbrengen grond en herstel maaiveld conform de afspraken met de eigenaar 
Staatsbosbeheer. 

Rond 15.30 werk gereed en begonnen we, in de nu goed zichtbare PAG-kazemat Noord, aan een 
afsluitende bijeenkomst met (alcoholvrij) bier en appeltaart. 
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Figuur 81 - foto richting noord: Situatie zoals die rond 16.00 is achtergelaten. 

 

 

Dagrapport opgemaakt door: Rob Nijsse op 27 juni 2021. 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 

 
Inmetingstekening ............................................................................................................................ 80 

Profiel foto van inrij opening kanonzijde .......................................................................................... 81 

 

 

 

  



 

Pagina 80 van 81 
 

Inmetingstekening  
 

 

  



 

Pagina 81 van 81 
 

Profiel foto van inrij opening kanonzijde (foto richting zuid 
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