Welkom op de Zomerexcursie van
Stichting Menno van Coehoorn
naar Hoek van Holland en Westland
op Zaterdag 21 mei 2022

Nederlandse vuurleidingspost Hoek van Holland (foto Raphael Smid)
Na een aantal keren uitstel door de corona-pandemie, is Menno eindelijk te gast in Hoek van Holland en het Westland.
Het is een gebied waar in de militaire historie veel gebeurd is en wat nog steeds veel dynamiek heeft. Er
zijn veel verdedigingswerken gebouwd, primair voor verdediging van de haven van Rotterdam. Door de
genoemde dynamiek zijn er ook veel vestingwerken gesloopt door de jaren heen. Het positieve is dat ook
veel partijen zich enorm inzetten voor behoud van deze unieke verdedigingswerken en ze een nieuwe bestemming geven. Diverse musea en restaurants zijn gevestigd in voormalige verdedigingswerken. Verder
zijn groot deel van de vestingwerken gepositioneerd in een groene oases, in het zo vol gebouwde gebied.
We zijn te gast bij aantal partijen die op ieder hun eigen manier een nuttige (her)bestemming geven aan de
verdedigingswerken uit de verschillende periodes en deze koesteren.
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Geschiedenis 1850-1940
Door de aanleg van de Nieuwe Waterweg in1872, was de haven van Rotterdam in drie uur vanuit
zee bereikbaar voor de scheepvaart als ook voor vijandelijke oorlogsschepen. Hierdoor was het mogelijk om een vijandelijk leger snel aan land te zetten en vanuit Rotterdam in korte tijd ons hele land te
veroveren. Om dit te voorkomen werd een groot kustverdedigingsfort met twee draaibare pantserkoepels met 24cm geschut en één draaibare pantserkoepel met 15cm geschut aan de ingang van de Nieuwe Waterweg gebouwd, Fort aan den Hoek van Holland. Dit fort werd in 1889 in dienst gesteld en bemand door 281 manschappen. Hiermee werd het buurtschap Hoek van Holland een garnizoensplaats.

Fort aan den Hoek van Holland (foto Algemene Postvereniging)
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleek dat de bewapening en betondekking van het fort door de vele technische
ontwikkelingen, op het gebied van bewapening, munitie en het nieuwe wapen zoals de vliegtuigen, verouderd
was en niet meer voldeed.
In dezelfde periode tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er in de duinen diverse betonnen manschappen onderkomens gebouwd. In het Voorduin achter het huidige Atlantikwall-museum en Jagershuis en in Vinetaduin
zijn er nog een aantal aanwezig.
Behalve met het zware geschut van het fort kon de vaarweg naar Rotterdam ook nog worden verdedigd door
een aan te leggen mijnversperring. Hiervoor werd in 1887 aan de Berghaven een Torpedomagazijn (Torpedoloods) gebouwd voor de opslag van elektroshock torpedo’s. Deze mijnenreeks kon dwars over de Nieuwe
Waterweg worden gelegd en vanuit het fort worden geactiveerd. Het leggen en onderhouden en bedienen van
de torpedoversperring was opgedragen aan een peloton van het Korps Torpedisten uit Brielle.
Tijdens het interbellum, de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, besloot men om aan de
monding van de Nieuwe Waterweg nieuwe kustverdedigingsbatterijen aan te leggen als ondersteuning van het
totaal verouderde fort. In de duinen op de noordelijke oever kwam een batterij met drie torengebouwen elk met
een 15cm kanon, een commandopost en twee machinegebouwen. De kanons waren afkomstig van het pantserschip Hr.Ms. Tromp. Deze batterij, genaamd batterij V, kwam eind 1939 gereed en nam in mei 1940 samen
met het oude fort deel aan de beschietingen van de Duitse troepen in het Staelduinsebos.
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Tevens werden er tijdens het interbellum diverse stelvarkens en gietstalenkoepel kazematten bebouwd langs
de kust en langs het landfront. Een restant van z’n gietstalen kazemat staat achter een Duitse bunker type 625
aan de Badweg. Stelvarkens staan zichtbaar nog op camping Hoek van Holland achter de supermarkt en aan
het Noordlandsepad t.o.v. de Kerkhofweg.
Na de capitulatie van het Nederlandse leger werd batterij V door de Duitse bezetter ontmanteld en vervangen
door de moderne batterij Vineta, uitgerust met vier stukken 15cm snelvurend scheepsgeschut. Ook ontmantelde men de bewapening van het oude kustverdedigingsfort en werden de pantserkoepels en geschut naar de
hoogovens in Duitsland gebracht.

Periode 1940-1945
Voor de Duitse bezetter was de haven van Rotterdam enorm belangrijk in verband met de doorvoer van ijzererts
voor de wapenindustrie, vanuit Noorwegen naar het Ruhrgebied. Voor de geallieerde was de haven belangrijk
voor de aanvoer van soldaten en voorraden tijdens een mogelijke invasie. De kustverdediging, het landfront,
de luchtverdediging en de maritieme bouwwerken in en rond de haven waren dus essentieel voor de bezetter.
Op het zuidelijk deel van de vesting werd eiland De Beer vol gebouwd met bunkers en een (Kernwerk). Dit
was een vesting binnen de vesting. Op eiland De Beer en Rozenburg stond het zwaarste kust geschut van Nederland, de batterij Rozenburg 3 x 28 cm. Dit voormalige scheepsgeschut kwam van de slagkruiser Gneisenau
die in 1943 werd verbouwd. Ook stond er de zware kustbatterij Brandenburg met 2 x 24 cm scheepsgeschut.
Verder waren er twee luchtdoelbatterij met ieder vier geschutsopstellingen van 10.5 cm onder draaibare pantserkoepel. Al deze vestingwerken zijn vanwege de aanleg van de Europoort gesloopt.
De belangrijks bunkercomplexen van het noordelijke deel waren:
Kustbatterij Vineta met 4 x 15 cm snelvurend scheepsgeschut. We bezoeken hier een aantal bunkers en een
gedeelte van het gangenstelsel. Dit complex ligt in gebied van Zuid-Hollands Landschap. De bunkers zijn
tegenwoordig Rijksmonument. In de bunkers Bremen en Hamburg bevindt zich het Nederlands Militair kustverdedigingsmuseum.
Luchtafweerbatterij Nordmole heeft vier geschutsopstellingen van 10.5 luchtafweergeschut en een tankmuur
waar een aantal geschutbunkers in gebouwd zijn. In twee van deze geschutbunkers is het Atlantikwall-museum
gevestigd. Deze batterij is mede door inspanning van Menno van Coehoorn een gemeentelijk monument geworden.
In het Staelduinse bos waren munitie opslag en hoofdkwartier van de Vestingcommandant gevestigd. Alle
bunkers in het Staelduinse bos zijn gemeentelijk monument van de gemeente Westland.
In 1942 werd de eerste tankgracht om het dorp Hoek van Holland aangelegd. Rond de tankgracht werd het
gebied ontruimd en mijnenvelden aangelegd. De meeste inwoners moesten vertrekken naar elders. Alleen voor
de Duitsers essentiële bewoners mochten in de vesting blijven.
Later in 1943 werd de tweede tankgracht aangelegd en kwam ook het dorp ’s-Gravenzande binnen de vesting
te liggen. Diverse Wiederstandnesten (WN) werden op strategische belangrijke plaatsen aangelegd. Ook hier
werd weer een gebied ontruimt voor schootsveld, mijnenvelden en werden bewoners geëvacueerd.
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Er waren vier doorgangen door de tweede tankgracht: Arendsduin (WN53 ) Waalbrug (WN45), Oranjesluis
(WN33) en Oranjebuitensluis (WN30).
WN54 was het commando van het Noordelijk deel van de vesting. Dit Wiederstandnest is mede door grote
inspanning van Menno van Coehoorn gemeentelijk monument geworden.
In 1944 kreeg Hoek van Holland de aanduiding (Festung), samen met nog 12 andere locaties aan de Europese
kust. Dit waren de zwaarst bewapende en beveiligde havens/steunpunten binnen de Atlantikwall.
De luchtdoelbatterijen zijn tijdens de oorlog regelmatig in actie geweest.
Vanuit de vesting Hoek van Holland zijn er in 1944-45, ook V2 rakketten afgevuurd naar Londen.
Op 10 Mei 1945 gaven de Duitsers binnen de vesting zich pas over aan een Britse commandant van de Royal Navy.

luchtfoto stelling en loopgraven. LET op! Verplaatsen naar pagina 4 halverwege als kan
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2e Tankgracht, buitenste Landfront met
diverse stellingen
(fotobewerking www.stelling33.nl)

5

Periode 1945-1992
In 1945, direct na de bevrijding van ons land werd in het oude, van haar bewapening ontdane fort, de Marinekazerne Hoek van Holland met een grote telefooncentrale ingericht als onderdeel van het Marinecommando
Maas. De Marinekazerne werd in 1954 opgeheven waarna het oude vestingwerk tot 1978 werd gebruikt als
opslagplaats door de Marine Inventarisdienst. In 1978 werd het fort ontruimd en ging het op slot.
Van 1945 tot 1961 hadden de Engelse troepen van het Britse Rijnleger (British Army of the Rhine - BAOR)
een Transit Camp in Hoek van Holland. Dit kamp bestond uit tijdelijke barakken waar niks meer van over is.
In 1955 werd besloten het natuurmonument (eiland De Beer) op te oﬀeren voor uitbreiding van de haven .
Vanaf 1964 werd de Europoort ontwikkeld; het natuurgebied ging verloren en de bunkers van het zuidelijk deel
van de vesting werden gesloopt.
In 1955-56 werden in het kader van de ‘Koude Oorlog’ de voormalige Duitse munitiebunkers Hamburg en
Bremen door de Koninklijke Marine in gebruik genomen en omgebouwd tot commandobunker en verbindingscentrum. In deze bunkers werden de gegevens verzameld met betrekking tot de bewegingen van de
Sovjetschepen op de Noordzee, de Sovjetvliegtuigen boven de Noordzee en de gegevens afkomstig van de
Mijnenuitkijkdienst (MUD). In 1968 werden de bunkers Hamburg en Bremen door de marine gesloten.

Troposcatter in Vinetaduin HvH (foto Sigarenmagazijn `t Hoekje)
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In 1967 werd in de duinen een ”Microwave Relay Station” ofwel “Troposcatter” gebouwd. Dit station werd
eind 1967 operationeel. Het was een uiterst geheim Amerikaans communicatieproject in het kader van de
NAVO-activiteiten. De berichtgeving vanuit West-Duitsland, Wiesbaden, naar de Verenigde Staten, Washington, werd nu via Nederland geleid.
Met de ingebruikneming van deze Troposcatter kwam er ook een detachement Amerikaanse militairen naar
Hoek van Holland. Zij werden permanent in het dorp gelegerd.
Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in december 1991 betekende het einde van de Koude Oorlog.
Hierdoor en door de moderne elektronica zoals verbindingen per satelliet werd het relais-station overbodig. Het station werd door de Amerikanen ontmanteld en in december 1992 verlieten de Amerikaanse
militairen Hoek van Holland.
Hiermee kwam een eind aan de situatie van het dorp Hoek van Holland als garnizoensplaats. Een tijdsperiode welke ook in alle opzichten grote invloed heeft gehad op het dagelijks leven van de inwoners
van het dorp.

Verdedigingswerken in de regio die te bezoeken zijn:
Mijn Torpedoloods *): nu een restaurant, vroeger een opslag van torpedo’s (= zeemijnen) waarmee de Waterweg afgesloten kon worden. Stationsweg 43, 3151HR Hoek van Holland.
Zeetoren: Oude Duitse radarpost uit WO2 waar restaurant Plstc café in gevestigd is. Helmweg 7 3151HE
Hoek van Holland. Meer info: www.zeetoren.info
Jagershuis **): is een voormalige Wehrmachtkantine uit WO2 waar tegenwoordigeen restaurant. Badweg 1
3151HA Hoek van Holland.
Fort aan den Hoek van Holland *) uitgebaat als Fort 1881: in het M gebouw is een restaurant gevestigd. Het
gerestaureerde pantserfort is te bezoeken, meer info www.fort1881.nl
Atlantikwall-museum: hoofdlocatie ( bunkertype 611 **) aan de Noorderpier in Hoek van Holland. Verder
ook nog bunkers aan de Badweg (type 625b **), Strandboulevard (MarKoStand *) en Nieuw-Oranjekanaal
(601). Museum aan de Noorderpier is van april t/m november regelmatig open. Verder organiseren ze regelmatig een breed scala aan excursies en evenementen. Voor actuele openingstijden en voor deelname aan excursies
zie de website www.atlantikwall-museum.nl
Museum ICOON: kunstruimte voor minimalistische kunst en vormgeving. Bunkertype FL 246**) aan de
Badweg 1b 3151HA Hoek van Holland. Meer info en openingstijden: www.icoonhvh.nl
Het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum: bestaat al sinds 1987 en is tegenwoordig gevestigd in
twee Duitse bunkers*) uit WO2 in het Vinetaduin. Bunker Bremen is als museum ingericht. Bunker Hamburg
is in de Koude Oorlog in gebruik geweest door de mijnenopruimingsdienst onderdeel van de Koninklijke Marine en is nog deels zo ingericht. In het museum wordt het verhaal van de verdediging van de Waterweg vanaf
1870, WO1 en Interbellum, WO2 en Koude Oorlog verteld.
Het museum is iedere zaterdagmiddag open en op andere dagen op afspraak te bezoeken. Ook worden er op
afspraak rondleidingen met een gids georganiseerd. Meer info www.forthvh.nl
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Intratuin ’s-Gravenzande: heeft aantal bunkers op terrein staan naast het terras van de lunchroom. De bunker
zijn alleen op afspraak te bezoeken. Rondleidingen worden verzorgd door vrijwilligers van bunker Bremen.
Adres Monsterseweg 129, 2691JE ‘s-Gravenzande.
Staelduinsebos in s’-Gravenzande: eigendom van Zuid-Hollands Landschap is het bezoeken waard. Maar ga
niet van de paden af. De bunkers **) zijn niet te bezoeken. Soms worden er rondleidingen gegeven, meer info
www.zuidhollandslandschap.nl
Stelling 33: beheert op dit moment acht bunkers in de voormalige Vesting Hoek van Holland. In de meeste gevallen kiezen ze er bewust voor deze bunkers niet te restaureren, maar te laten zien in hun hedendaagse context,
soms gecomplimenteerd met een ruimtelijke ingreep.
In het Vinetaduin hebben ze een telefoonbunker *) op ecologische en duurzame wijze getransformeerd tot vakantiewoning. In deze ‘Cocondo’ maken de gasten kennis met het verhaal van het Vinetaduin en de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog, toen tientallen Hoekse gezinnen uit noodzaak de bunkers gebruikte
als noodwoning. De inkomsten uit overnachtingen worden weer gebruikt voor hun doelstellingen en die van
de partners, zoals Stichting het Zuid-Hollands Landschap. Meer info www.stelling33.nl
*) Rijksmonument
**) Gemeentelijk monument.
Tekst o.a. van:
D.Ruis, bestuurslid en historisch onderzoeker van de Stichting ‘Fort aan den Hoek van Holland’.
Pleun Vreugdenhil, Correspondent St MvC Hoek van Holland e.o.

Koude Oorlog Commandoruimte in Bunker Hamburg (foto Raphael Smid)
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