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Ontstaan 

STICHTING MENNO VAN COEHOORN 
OPGERICHT 18 APRIL 1932 BESCHERMHEER PROF lvIR. PIETER VAN VOLLENHOVEN 

Secretariaat: Mariaplaats 51, 3511 LM Utrecht, tel. 030- 2312230 
E-mail: info@coehoorn.nl, website: www.cochoorn.nl 

Commissie Evenementen en Excursies 

Van harte welkom bij onze 
CORRESPONDENTENDAG / VOORJAARSEXCURSIE 

op zaterdag 2 april resp. 9 april 2011. 

atb. 1 

De Atlantikwall in Den Haag-Scheveningen. 

De Duitse strijdkrachten waren er in de jaren 1940 en 1941 niet in geslaagd Engeland te verslaan en richtten hun 
blik oostwaarts. Na het uitvoeren van een aanval op de Sovjet- Unie zou de kans op de zo gevreesde tweefron
tenoorlog toenemen. Op 14 december 1941 besloot het Duitse opperbevel daarom tot de aanleg van een verde
digingslinie langs de bezette Europese westkust, de Neue Westwall later de Atlantikwall genoemd. De aanleg 
van deze verdedigingslinie vond in de jaren 1942-1944 plaats. 
Bij de opzet van de Atlantikwall lag de nadruk in het begin op strategisch belangrijke plaatsen, zoals havens 
en zeegaten: Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen. De bezetter beschouwde ook Den Haag, 
kustplaats en bestuurlijk en militair centrum, als potentieel interessant doelwit voor een invasie of een verras
singsaanval ('raid'). Den Haag kreeg dan ook de op één na hoogste status. De verdedigingswerken, die een 
groot deel van het Haagse en een klein deel van het Wassenaars grondgebied besloegen, kregen de naam Stütz
punktgruppe Scheveningen, StPGr., in de volksmond gewoon de 'Vesting'. 

Hoofdweerstandslijn 
De StPGr. moest aan alle kanten verdedigd kunnen worden en voor tanks onneembaar zijn. De buitenste 
omgrenzing van de 'vesting' - de hoofdweerstandslijn (Hauptkampfl.inie, HKL) - kreeg daarom de vorm van 
een doorgaande tankversperring. De bezetter gebruikte daarvoor diverse natuurlijke en kunstmatige versper
ringsmiddelen, zoals steile duinen, hoge strandmuren, brede stadsgrachten en sloten, dikke betonnen tankmuren, 
brede gegraven tankgrachten, ijzeren en betonnen objecten en mijnenvelden. 
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StPGr. Scheveningen / Den Haag 

Hauptkampflinie 

- Panzer-Graben 

- Panzer-Mauer / Höcker / ....... . 
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afb. 2 

Een versperring was alleen werkzaam indien het terrein vóór de versperring (aan de vijandzijde) onder vuur 
genomen kon worden. Langs de gehele hoofdweerstandslijn stelde de bezetter daarom wapens in verdedigings
werken op. De strook die onder vuur genomen moest kunnen worden werd volledig kaalgeslagen om een goed 
schootsveld te maken. 

Complexen 
Binnen de StPGr. lag een aantal verschillende complexen, waaronder twee kustbatterijen in de Oost- en West
duinen. Deze batterijen behoorden tot een doorgaand stelsel van kustbatterijen, dat de ruggengraat van de 
Atlantikwall vormde. In de Westduinen lagen ook nog een luchtafweerbatterij en twee radarcomplexen voor het 
op grote afstand detecteren van zee- en luchtdoelen. Nabij de Waterpartij in het Van Stolkpark was een Europees 
commandocentrum van de Duitse marine gevestigd. In het Militaire Oefenterrein langs de Van Alkemadelaan 
werd een artilleriebatterij opgesteld. De overige verdedigingswerken hadden vooral te maken met de verdedi
ging te land. 

Bunkers 
Overal binnen de steunpunten en langs de hoofdweerstandslijn stonden verdedigingswerken, met een verza
melnaam ook wel 'bunkers' genoemd. De sterkte - het weerstandsvermogen - van al die werken varieerde, van 
eenvoudige bouwsels met 22 centimeter dunne muren en een dun betonnen dak tot aan gecompliceerde werken 
met muren en daken van 3,5 meter dik, gewapend beton. Om snel en economisch te kunnen bouwen waren de 
meeste bunkers gestandaardiseerd. In hoofdgroepen onderverdeeld waren er wapenopstellingen (zoals kanon
kazematten), waamemings- en vuurleidingposten, woonschuilplaatsen, munitiebergplaatsen, commandoposten, 
onderkomens met een ondersteunende functie (zoals hospitalen, water- en voedselopslag) en verbindingsposten 
( waaronder radarposten). 
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Gevolgen voor Den Haag 
De aanleg van de Atlantikwall greep diep in het leven van de bevolking in en bracht de stad grote schade toe. 
Vanaf 1942 werd de StPGr. ontruimd. Deze grootscheepse evacuaties troffen uiteindelijke ongeveer 140.000 
inwoners, ongeveer een kwart van de Haagse bevolking in die dagen. Van de circa 28.550 woningen binnen de 
StPGr. werd 90% ontruimd. 

afb. 3 

De aanleg van de - hemelsbreed gemeten - 27 kilometer lange hoofdweerstandslijn was voor de stad vanwege 
de aanleg van versperringen en de creatie van een 200 tot 300 meter breed schootveld een zeer schadelijke 
ingreep. Aan de landzijde liep een groot deel van deze lijn dwars door de bebouwde kom. Zo werd een brede 
strook tussen Kijkduin en Zorgvliet ( de strook langs de huidige Machiel Vrijenhoeklaan, Sportlaan en President 
Kennedylaan) op last van de bezetter volledig kaalgeslagen. De materiële schade was groot. Om wat voor
beelden te noemen: 95 hectaren bos gerooid, 3 .180 woningen en 2 ziekenhuizen gesloopt. 

Restanten 
Na de oorlog is er in de zogenaamde wederopbouwperiode hard gewerkt om alle schade te herstellen en de bun
kers - een symbool van de bezetter - uit het stadsbeeld te wissen. Bunkers, die een verkeersobstakel vormden 
of waterkeringen bedreigden, konden zo met rijkssteun opgeruimd worden. Door gebrek aan geld lukte het niet 
alle voormalige Duitse verdedigingswerken op te ruimen. Bovendien kregen door de huisvestingsnood tal van 
bunkers nuttige functies, van champignonkwekerij tot onderkomen voor padvinders. De 'Koude Oorlog' was 
bovendien de aanleiding tot hernieuwde belangstelling van militaire zijde. Bij een inventarisatie in de periode 
1990-1995 bleken er van de bijna 1.100 bekende objecten in Den Haag er al met al nog circa 500 te bestaan. 

Monumenten 
Aan de hand van de genoemde inventarisatie zijn zes complexen en zeventien losse objecten in 1996 door de 
gemeente vanwege hun historische en stedenbouwkundige betekenis op de gemeentelijke monumentenlijst ge
plaatst. In het totaal gaat het om bijna 190 werken. 
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Drie excursies 

1. de Seyss Inquartbunker 
2. de Atlantikwall op het landgoed Clingendael en in het Benoordenhout 
3. de tankmuur Waalsdorpervlakte en het complex Badhuisweg 
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Excursie 1: de Seyss Inquartbunker 

De Rijkscommissaris voor de Bezette Nederlandse Gebieden, de in Tsjechië geboren Oostenrijker Arthur Seyss
Inquart (1891-1946), vestigde zich in de vroege zomer van 1940 in de Hofstad. Toen de andere gezagsdragers 
in 1942 naar het veiliger binnenland vertrokken, moest de Rijkscommissaris op bevel uit Berlijn in de residentie 
blijven: zijn vertrek zou als een teken van angst kunnen worden opgevat. Seyss-Inquart zelf schikte zich in dit 
bevel, maar verlangde wel extra bescherming. Die kwam er: zijn residentie, het landgoed Clingendael, werd 
uitgebouwd tot een zwaar verdedigd steunpunt. Het gebied, Stützpunkt Reichskommissar geheten, lag tussen de 
Koninginnegracht, het Haagse Bos en Waalsdorp, en sloot aan op de verdediging van Scheveningen. Een rond
omlopende tankversperring met bunkers voor anti-tankgeschut beveiligde het gebied. 

Legenda 
E'l7 Seysslnquartbunker 

Sk en 2 x 645 
E'18, E'25, T24 kanonkazemat 625 

atb. 5 

Vrijwel in het midden van zijn Stützpunkt liet Seyss-Inquart zijn persoonlijke bunker bouwen. Het ontwerp van 
deze zeer grote bunker werd in de herfst van 1942 bekritiseerd door Reichsminister Albert Speer. Onduidelijk 
is het effect van deze kritiek op het uiteindelijke gebouw. Er werd in elk geval een zeer omvangrijke bunker 
van een speciaal ontwerp gebouwd (Sonderkonstruktion, Sk). Het bouwwerk besloeg ongeveer dertig bij zestig 
meter en had een nokhoogte van vijftien meter. Het bezat twee bouwlagen met buitenwanden tot vier meter 
dik. Het geheel was ter camouflage afgedekt door een betonnen schilddak, bekleed met grijze dakpannen. De 
buitenmuren waren ommetseld met bakstenen, die oorspronkelijk beschilderd waren met ramen en deuren. Het 
interieur bestond uit twee trappenhuizen, een centrale gang en verschillende kantoren en verbindingsposten. De 
beide dubbele ingangen konden verdedigd worden. 
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Boven het dak rezen twee schoorsteenachtige torens op; hierop was luchtafweergeschut geplaatst. Tegen het 
gebouw waren twee keukenbunkers van het type 645 geplaatst. Ernaast verrees een SS Polizei-Kaserne, na de 
oorlog tot 'Julianakazeme' omgedoopt. Op het grasveld naast de bunker waren zendmasten voor de communi
catie opgericht; de betonnen tuifunderingen daarvan zijn deels bewaard gebleven. Voor de rondomverdediging 
waren in de nabijheid vier Tobruks type 58c gebouwd, telkens twee bij elkaar. Aan het eind van de oorlog wierp 
de Engelse luchtmacht plagerig nog enkele bommen op de bunker. De schade was gering, maar de camouflage 
was duidelijk doorzien. 

17,30 

Onder Verdieping 

49,22 

afb. 6 

Boven Verdieping 
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afb.15 
Doo!snede 0-0 

Landgoed en landhuis Clingendael 

Het landhuis Clingendael ('dal in de duinen') werd tussen 1643 en 1660 gebouwd voor de familie Doublet, 
afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. In de 19de en 20ste eeuw was het landgoed met huis in bezit van de 
familie Van Brienen, die in het park een paardenrenbaan liet aanleggen, de voorloper van Duindigt. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was het huis de residentie van Rijkscommissaris Seyss-Inquart. Hij liet enkele kleine 
wijzigingen aanbrengen aan het huis. In de nabijheid werd een schuilplaats gebouwd. In 1954 werd het land
goed met het huis gekocht door de gemeente Den Haag. Het Instituut Clingendael betrok in 1983 het landhuis. 
Dit instituut identificeert en analyseert internationale politieke en sociale ontwikkelingen, en adviseert de over
heid. 

Schuilplaats Park Clingendael 
In het park ligt een bescheiden schuilplaats - Luftschutzbunker - die in 1943 of 1944 door de Abteilung Sied
lung und Bauten gebouwd is. Het gemetselde bouwwerk was ongeveer 22 bij 8 meter groot en bestond uit twee 
tegen elkaar geplaatste schuilgangen. De wanddikte bedroeg 1,2 meter, de beide schuilruimtes waren 2, 1 meter 
breed. Op de beide koppen lagen ingangen met gassluizen, waar desinfectering mogelijk was voor personen 
die tijdens een gifgasaanval de schuilplaats wilden betreden. De lucht in het interieur werd geventileerd en 
gezuiverd en er waren twee toiletten en een telefoon aanwezig. Deze voorzieningen moesten een langer verblijf 
mogelijk maken. 

afb.16 

7,80 

22,00 
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Excursie 3: de tankmuur Waalsdorpervlakte en het complex 
Badhuisweg 

Tankmuuur Waalsdorpervlakte 

De tankmuur maakt onderdeel uit van de hoofdweerstandslijn van de StPGr. Scheveningen. De oorspronkelijke 
lengte van deze betonnen tankmuur was 1.120 meter. Aan de zuidzijde sloot de muur aan op de natte tankgracht 
langs Oosterbeek, Clingendael en over het terrein van de toenmalige Haagse Golfclub. Aan de noordzijde wordt 
de tankveilige HKL vervolgd en gevormd door 'Sprank A' op het terrein van de duinwaterleiding. Dit is een 
diepe en brede greppel, die aan de zijde van de StPGr. nog was versterkt met uit betonnen grondbalken stekende 
ijzeren balken. 
In de tankmuur waren oorspronkelijk drie kanonkazematten opgenomen. Daar resteert er nog één van. 

atb.17 
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Legenda 
1, 2, 3 
4 
57 

61 

kanonkazemat 625B 
waterbergplaats 
waarnemingspost 143 (met 'Blauwe 
Radarbol') 
tankmuur 
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15. Kanonkazemat 625 
Deze Schartenstand fur 7, 5 cm Pak 40 is een landmachtontwerp uit 1942. De bouw vergde een grondverzet van 
700 m3, 775 m3 beton, 35 t. wapeningsijzer en 4,7 t. ijzeren balken. De kazemat is bestemd voor de opstelling 
van vele types mobiel pantserafweergeschut, bediend door zes man. 

Legenda 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

gassluis 
nabijverdediging 
afwachtingsruimte 
munitie 
gevechtsruimte 
open waarnemingspost 
hulzenput 

'---

doorsnede BB 

7. Badhuis 

alb. 9 

ln de StPGr. Schevenfogen zijn negen bakstenen badhuizen bekend. Het is een standaardontwerp. Op het dak 
ligt een betonnen waterreservoir. De functie van de diverse ruimtes is niet bekend. 

7 atb.JO 

_J 
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Bunkers in het Benoordenhout (Ruychrocklaan en omgeving) 

In de omgeving van de Ruychrocklaan en op het toenmalige terrein van de Haagse Golfclub lagen diverse zware 
bunkers en gemetselde woonschuilplaatsen. Zij lagen oorspronkelijk, vóór de oostelijke uitbeiding van de wijk, 
aan de rand van de bebouwing. Na de oorlog is de wijk vergroot en zijn de bunkers opgenomen in de nieuw
bouw. 

Legenda 
Wl 
W2 
W3 
W4 
W5 
W6 

keuken 2 x 645 
munitiebergplaats 134 
hospitaal Sk 
woonverblijf 
schuilplaats 
groepsonderkomen 622 
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W2. Munitiebergp{aats 134 
Dit Westwalltype, de Munitionsunterstand 1, is ontworpen door de landmacht. De bouw vergde een grondverzet 
van 700 m3, 490 m3 beton, 20 t. wapeningsijzer en 8 t. ijzeren balken. Type 134 is in de At!antikwall de meest 
gebruikte munitiebunker. De StPGr. kende er vijf, waarvan er vier over zijn. Nederland kende er 115. Tijdens de 
bezetting bezat dit werk ter camouflage een bakstenen klamp met schijnramen en een vals tentdak. Naar ont
werp van architect G. Rietveld werd in 1958 op de bunker een woning (Ruychrocklaan 244) gebouwd voor de 
wapenhandelaar 8. Koot. De bunkerruimten fungeren als berging. 

--

a!b.12 

Wl. Keuken 645 x 2 
Het betreft hier twee gekoppelde exemplaren van de Unterstandfür 1 Küche. De bouw vergde een grondverzet 
van 1.100 m3, 605 m3 beton, 27 t. wapeningsijzer en 4,8 t. ijzeren balken. Type 645 was bestemd voor de ver
zorging van maximaal 200 man en bood onderdak aan een grote veldkeuken of een vast fornuis. De bezetting 
bestond uit drie man. In de StPGr. kwam en komt dit type zes keer, in Nederland negen keer en in de Atlantik
wall 33 keer voor. De beide bunkers dienden in 1953 als basis voor de woning Ruychrocklaan 221 naar ont
werp van architect R. Romke de Vries sr. De keukenbunkers doen dienst als garages. 

Legenda 
1 
3 
29 
30 

gassluis 
afwachtingsruimte 
voorraden 
keukenruimte 

i _J 

! 
! . ---·----------------- -- .. -··· -- ---- ____ j 

afb.13 
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W6. Groepsonderkomen 622 
Deze Doppelgruppenunterstand is een landmachtontwerp. Bij de bouw was een grondverzet nodig van 1.300 
m3 en 650 m3 beton, 30 t. wapeninsgijzer en 3,8 t. ijzeren balken. De bunker gaf onderdak aan twee groepen 
van elk tien man en werd ook wel commandopost voor een compagnie ingezet. De bunker was uitgerust met een 
periscoop. In de StPGr. kwam dit type twaalf keer voor. Er zijn er acht over. Nederland kende er ruim 70. In de 
Atlantikwall komt dit type, samen met zijn voorloper het Westwalltype 502, bijna 1.800 keer voor. 
Tijdens de bezetting was dit object afgedekt met een laag aarde en oogde als een heuveltje. Na de oorlog werd 
deze dekking weggegraven, waarna architectenbureau Piets en Van Essen in 1959 een woning op de bunker 
bouwde. De manschappenbunker werd benut als garage en berging. 

A 

L 

L 

afb.14 

W3. Hospitaal Sk 
Het belangrijkste object in deze omgeving was een grote hospitaalbunker (mogelijk echter een grote verbindin
genpost) aan de zuidzijde van de Van Ouwenlaan, tegenover nummer 50. Met de bouw ervan werd begonnen in 
de zomer van 1943; in mei 1944 werd de bunker opgeleverd. Het aangeaarde bouwwerk bezit twee bouwlagen 
en meet ongeveer 34 bij 38 meter. De buitenwanden zijn drie meter dik, het dak twee meter. Per verdieping 
bestaat de bunker uit een gang tussen twee trappenhuizen. Aan deze gang liggen aan elke zijde drie ruimten van 
ongeveer 5,5 bij 11 meter. Enkele ruimten zijn met dunne muurtjes opgedeeld tot douches, toiletten, enz. In de 
onderste bouwlaag bevindt zich een machinekamer. 

37,80 

Boven VE!fdleplng --------------
34,25 Onder Verdieping 
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Na het vertrek van de Duitsers werd de betonkolos door de Nederlandse Defensie in gebruik genomen als zetel 
voor de oorlogsstaf in crisistijd. Het gebouw werd hiervoor inwendig in bescheiden mate aangepast. De ruimte 
onder het betonnen schijndak werd gebruikt als schietbaan. Er bestaan nu plannen om ramen in de dikke bui
tenmuren te breken en het gebouw inwendig te moderniseren. Deze grote bunker kan, met de ernaast gelegen 
kazerne, vanaf de Wassenaarseweg en de Van Brienenlaan (het fietspad naar Wassenaar) goed bekeken worden. 

afb. 7 
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Excursie 2: de Atlantikwall op het landgoed Clingendael en in het 
Benoordenhout 

Tankgracht en bunkers in Clingendael 

Dit deel van de Hauptkampfiinie (HKL) behoorde grotendeels tot het Stützpunkt Reichskommissar (StP.), waar
binnen de Rijkscommissaris een veilig onderdak vond. De HKL werd hier hoofdzakelijk gevormd door een 
natte tankgracht, die te breed en diep was om door tanks te kunnen worden gepasseerd. In het voorjaar van 1943 
waren voor het StP. 35 bunkers voorzien, waarvan veertien kanonkazematten voor 7,5 cm antitankgeschut. Twee 
daarvan lagen bij het Malieveld, vijf in het Haagse Bos, vier op de landgoederen Oosterbeek en Clingendael en 
drie waren opgenomen in de tankmuur Waalsdorpervlakte. 
Na de oorlog zijn enkele van de kanonkazematten gesloopt, bijvoorbeeld bij het Malieveld. Enkele bestaan nog, 
met name langs de tankgracht bij Clingendael en Oosterbeek. De bunker bij Oosterbeek is gedeeltelijk aange
aard en in gebruik bij de dierenambulance. De heuvel is vanaf de Benoordenhoutseweg goed te zien. 

atb.8 

Legenda 
6 

7a 
8, 9, 12, 16 
10, 14 
11, 13 
15 

waterbergplaats 
badhuis 
septictank 
woonverblijf 
wc-gebouw 
Tobruk 
kanonkazemat 625 

17 Seyss Inquartbunker Sk en 2 x 645 
17ab en 17cd 2 x Tobruk 
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3. Kanonkazemat 625B 
Deze Schartenstandfür 7,5 cm Pak 40 (Eingang rückwärts) is een landmachtontwerp en een variant op het type 
625 . De bouw vergde een grondverzet van 700 m3, 775 m3 beton, 35 t. wapeningsijzer en 4,7 t. ijzeren balken. 
De kazemat is bestemd voor de opstelling van vele types mobiel pantserafweergeschut, bediend door zes man. 
Het bijzondere bij deze bunker in deze situatie is de geïntegreerde, onafhankelijk functionerende mitrailleurka
zemat. Deze kazemat wordt ontsloten door een korte overdekte loopgraaf. 

atb. IS 

Legenda 
1 gassluis 
2 nabijverdediging 
3 afwachtingsruimte 
4 munitie 

5 gevechtsruimte 
6 open waarnemingspost 
7 hulzenput 
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Complex Badhuisweg 

Het complex aan de Badhuisweg (de Verteidigungsstab) bood onderdak aan de staf die het commando over de 
verdediging van de StPGr. Scheveningen voerde. De werken van dit complex liggen vooral in de rand van de 
Nieuwe Scheveningse Bosjes. Buiten een alarmsituatie was deze staf gehuisvest in diverse gebouwen in de om
geving, m.n. in Nieuwe Parklaan 81. 
Er liggen in het complex zes zware bunkers, waarvan de Bataillons-,-Abteilungs- oder Regiment.~-Ge
fechtsstand (eingeschossig) van het type 608 het voornaamste werk is (no 3). De overige werken zijn twee Dop
pelgruppenunterstände type 622 (2 en 4), een Brunnenstand type 646 (6), een Stand.für 1 Küche type 645 (22) 
en een Munitfons-Auffüllraumfür schwere Flak-Batterie .Fl 246 (13). Naast deze werken liggen er in het com
plex nog enkele lichte werken met ondersteunende functies. Het achter het flatgebouw 'Dennenhove' gelegen 
werk no 12 is een grote civiele schuilplaats (Luftschutzbunker). 

Om een indruk te geven van de omvang van de hier gelegerde staf: op een kaart van 24 augustus 1944 bestaat 
de Verteidigungsstab uit 10 officieren, 19 onderofficieren en 34 manschappen (' l 0/19/34 '). Naast deze bezet
ting lagen er ook nog de staven van de 2./SS Panzer Jäger Kompanie 'Nord-West ', een Kabelbautruppe en een 

afb.19 

Legenda 
2 
3 
4 
5, 7, 14 
6 
8 
9 
10 
12 
13 
22 
25,26 

groepsonderkomen 622 
commandopost 608 
grocpsonderkomen 622 
woon se hui lpaats 
brononderkomen 646 
w.c. 
badhuis 
bergplaats 
schuilplaats 
munitiebergplaats Fl 246 
keuken 645 
garage 
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3. Commandopost 608 
Een Bataillons-,-Abteilungs- oder Regiments-Gefechtsstand (eingeschossig) naar ontwerp van de landmacht. 
Grondverzet 1.900 m3, beton 885 m3, wapeningsijzer 45 t., ijzeren balken 8,7 t. In de Verteidigungsstab ge
bruikt voor een regimentsstaf. De bunker gaf onderdak aan 1/2/3. De rest van de staf huisde in de twee bunkers 
van het type 622. 
Type 608 komt in de StPGr. één keer voor, Nederland kende er ooit negen. In de Atlantikwall werd dit type 
meer dan 130 keer gebouwd. 
De bunker werd door vrijwilligers van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen in 2008 vrijgegraven en 
eenmalig voor bezoek tijdens de Open Monumentendag opengesteld. Wegens overweldigend succes is één en 
ander nadien gecontinueerd. 
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13. Munitiebergplaats Fl 246 

Legenda 
1 
2 
3 
6 
20 
22 
28 
32 
33 
34 
35 

gassluis 
nabij verdediging 
afwachtingsruimte 
open waarnemingspost 
radio 
ventilatie 
ingekomen berichten 
commandant 
onderofficieren 
voorbereiding 
commandoruimte 

Deze Munitions-Auffüllraum far schwere Flak-Batterie werd ontworpen door de marine. De bouw vergde aan 
beton 1.540 m3 en aan wapeningsijzer 61 t. 
Type Fl 246 komt in de StPGr. vier keer voor. Ze bestaan nog alle vier. Nederland kende er ooit 33. In de Atlan
tikwall werd dit type ruim 80 keer gebouwd. Hoewel het type voor de Flak bestemd is komt het ook veelvuldig 
voor als centraal munitiemagazijn. Zo staan de andere drie in Den Haag in de duinen. In de Oostduinen twee 
exemplaren bij de marine-kustbatterij Scheveningen Nord en een in de Westduinen bij de marine-kustbatterij 
Westduin. 

Op de munitiebergplaats werd in 2008 een bungalow gebouwd naar een ontwerp van de architect Philip Poell. 

Legenda 
4 munitie 
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