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Belgische stcifkaart 1917 Batter!/ Aachen
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Openluchtmuseum Atlantikwall te Oostende 2 juni 2012
Bij het eerste deel van de rondleiding ligt de klemtoon op de Eerste Wereldoorlog: de Batterij
Aachen (1915). Van deze batterij, de enige nog bestaande in haar soort, zijn heel wat elementen
bewaard gebleven: twee observatieposten, vier geschutsopstellingen en een bomvrije schuilplaats.
Op hetzelfde parcours zijn, uit de 1\veede \Vereldoorlog, een aantal personeelsbunkers en de
nodige accommodaties van het Stützpunkt Bensberg te vinden, voor m.n. de Pioniere (genietroepen) die de organisatie en de bouw van de bunkers uitvoerden.

1. Eerste wereldoorlog 1914 -1918, Batterij Aachen
Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945, Stutzpunt Bensberg
Geuh11t.rb1dding111 in aanbo11111

Geschutsopstelling 4 met 15 ,m. scheepskanon

Bouw van de geschutsopstelling batten} Aachen,
vooryaar 1915

Oburvatie- en commandoposten (1 en 7)
De batterij Aachen beschikte over meerdere observatie- en commandobunkers, die het vuur
moesten regelen. Orders om te vuren werden gegeven door middel van een belsîgnaal. De bunkers kenmerkten zich door een smalle kijkgleuf, die nagenoeg 180 o beslaat. In deze bunkers zijn
nog tekeningen met silhouetten van vijandelijke schepen te zien. Boven op de bunker stond een
telemeter opgesteld, waarmee de afstand tot het doel kon worden bepaald. De telemeter was met
de commandoruimte verbonden door middel van een spreekbuis.

Linkse observatiebunker
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Pertoneel!verb/ijl)en
Deze werden in het zand uitgegraven, opgetrokken met
houten balken en afgedekt
met stalen platen, waarop
een laag zand werd aangebracht. De onderkomens,
gelegen achter de duinen,
waren eenvoudig ingericht
en de manschappen sliepen
er in hangmatten net als aan
boord van een schip.

Bomvrije sçh11ilplaat1 (6)
Wegens de toegenomen Britse bci,;chictingcn moest de batterij vanaf 1916 minstens over een
bomvrije schuilplaats beschikken. Deze schuilplaats is nog in goede staat aanwezig. De constructie is van het type 'Schutzsicherer Wellblcchunterstand' en werd opgetrokken uit ijzeren golfplaten, die met beton werden afgedekt. Binnenin waren eenvoudige banken aanwezig, waarop de
manschappen het einde van de beschietingen afwachtten. Deze schuilplaats bevat tevens een nooduitgang naar de gedekte weg achter de batterij.

Barbara Brunnen (14)
Bij het operationele deel was een vijfde van de manschappen nodig bij de stukken. Van de overige manschappen werd de helft te werk gesteld bij .de aanvoer van munitie en de andere helft verzorgde de overige taken van de batterij. In de batterij werden drie waterputten geboord. Een hiervan droeg de naam 'Barbara Brunnen", de patrones van de artilleristen. De fontein bestaat nog
steeds, alleen de naamsaanduiding is verwijderd.

Stiitzpunkt Bensberg in de T111eede Wereldoorlo~ Historisch overzicht
In het oostelijke gedeelte van het domein ligt een deel van
Stützpunkt Bensberg. Hier bouwden de Pioniere (genietroepen) twee voorraad-, een EHBO-, een WC- bunker en
een aantal personeelsbunkers. De observatie- en commandoposten van de batterij Aachen uit de Eerste Wereldoorlog
werden aangepast en opnieuw gebruikt. De Pioniere vestigden zich hier aan het begin van de oorlog en in 1942 was
hun steunpunt gereed.
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2. De Tweede Werldoorlog 1940 -1944, De Atlantikwall
Het tweede deel van de wandeling voert de bezoeker langs de goedbewaarde stellingen van de batterij Saltzwedel neu/Tirpitz (1941), die was aangelegd voor de verdediging van de Oostendse
haven en na 1942 werd ingeschakeld in de Atlantikwall.
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De lengte van de Atlantikwall bedroeg 5.300 km. De Belgische havens werden beschermd door
de batterijen van de Marine Artillerie Abteilung 204 (M.A.A. 204). De batterij bestond in hoofdzaak uit een observatie- en commandopost, vier tot zes geschutsopstellingen, munitiebunkers en
personeelverblijven, luchtafweergeschut, zoeklichten en - later - en soms radar. In december 1941
werd de opdracht gegeven voor de bouw van de neue Westwall, van het type verstärkt feldmässige (V:f.). Opgetrokken uit metselwerk of gewapend beton, met een muur- en plafonddikte van
0,30 m tot 1,5 m. Er werd gekozen voor open ronde geschutsstellingen. De Festungspioniere (vestinggenietroepen) en de Organistion Todt (O.T.) namen samen met de marine, de land- en luchtmacht de bouwactiviteiten op zich. De bestaande kustbatterijen werden versterkt en de bedreigde
kustgebieden werden Stützpunte. Enige tijd later volgde een nieuwe indeling met
Stützpunktgruppen (Stp.Gr.) Stützpunkte (Stp.), freie Küsten (f.K.) en Widerstandsnester (WN.).
De WN. beschermden de delen van de vrije kust. Deze werden ingericht met mijnenvelden, prikkeldraadversperringen en gevechtsopstellingen voor de infanterie. De haven Oostende met de
omliggende gebeiden vormde een Stp.Gr..
De tweede grote fase startte op 8 augustus 1942 met de bouw van de Atlantikwall. De kusten zouden hierna worden verdedigd door permanente vestingwerken Ständiger Ausbau (St.). Tussen de
Spaans-Franse grens en de Nederlandse waddeneilanden werden 15.000 bunkers gepland, met een
gestandariseerd programma, namelijk de z.g. 600 serie, die in 1944 werd uitgebreid tot type nummer 704. In de 600 serie ging het om bomvrije bunkers met een plafond- en muurdikte van 2 tot
3,5 m. Eén van die types (R 671) werd o.m. in domein Raversijde gebruikt voor het kustgeschut.
Echter de meeste aandacht ging uit naar de vijftien havensteden, die tot Verteidigungsbereich
(Y.B.) waren bestempeld. Hierdoor werd het aantal geplande bunkers in Vlaanderen teruggebracht
tot 160, waarvan slechts 50% werden gerealiseerd. In verband met de te verwachte luchtaanvallen
werd van oktober 1943 tot april 1944 het Schartenbauprogram uitgevoerd met het accent op
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gesloten kleinere geschutsbunkers. Er werden z.g. Rommelasperges en inundaties e.d. in de kuststreek en rondomverdediging aangelegd.
Het laatste bouwprogramma was (das gesamte Sommerprogram) van 1 april 1944 tot 30 september 1944 voor de bouw van kleine bunkers. In juni 1944 bleek dat, ondanks de zware prestatiedruk, vanaf de Spaans-Franse grens tot Schiermonnikoog van de geplande 15.000 bunkers er
10.273 waren gebouwd en nog 799 in aanbouw waren. Aan de Vlaamse kust werden in totaal
negentien batterijen gebouwd, acht van de marine, zes van de landmacht, drie spoorwegbatterijen
en twee batterijen voor luchtafweer.

De marineartilleriebatterij Salz.111edel ne11 / Ti,pitz. (6./M.A.A. 204)
Batterij Salzwedel neu, aangeduid als 6./M.A.A. 204 was de zesde compagnie/batterij van de
Marine Artillerie Abteilung (afdeling) 204 van het 22e marineartillerieregiment, waarvan M.A.A.
202, 204 en 206 deel uitmaakten. De batterijen kwamen uit Wilhelmshaven en arriveerden in
Oostende op 29 mei 1940. De sterkte van de batterij Salzwedel neu bedroeg in 1940 bij de installatie 136 militairen, waarvan 1 officier, 25 onderofficieren, 39 marineartilleristen en 71 manschappen.

De bewapening van de batterij
Primaire bewapening:
vanaf 1941: 4x12 cm K.370 (b) (16,5 km)
"
"
1.5.1944: 4x 10,5 cm S.K. C/32U (15,3 km)
Secundaire bewapening:
"
26.1.1943: 3x2 cm Plak; 10 M.G.'s; 2x5 cmGr.W; 1x 60 cm en 1x 150 cm zoeklichten
"
1.12.1943: 1x 7,5 cm K. (P) en 1x 7,5 cm K. (Fr.); 1x 2,5 cm antitank K. (Fr.); 4x2 cm Plak;
10 M.G.'s; 1x 8 cm en 3x 5 cm Gr.W; 1x 60 cm en 2x 150 cm zoeklichten
Il
1.4.1944: 1x 7,62 cm K.(R) en 1x 7,5 cm K. (P) en 1x 7,5 cm K (inf.); 1x 2,5 cm antitank
K. (Fr.) en 3x 2 cm Plak; 11 M.G.'s; 1x 8 cm en 3 x 5 cm Gr. W; 1x 60 cm en 2x 150 cm
zoeklichten

De beschrijving van de stelling
De observatie- en commandopost nr. 7 van de vroegere batterij Aachen werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog aangepast en hergebruikt. De observatie- en commandopost nr. 1, eveneens uit de
Eerste Wereldoorlog werd hergebruikt door de waarnemers van de Heeresküstenbatterie (batt. van
de landmacht) nabij Leffinge. Twee van de vier geschutstellingen van de vroegere batterij Aachen
werden dichtgemetseld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De munitieruimten werden waarschijnlijk gebruikt als opslagruimten of als nood-schuilplaats. Uit de beginjaren van de Tweede
Wereldoorlog dateren een aantal betonnen personeelsbunkers van het type Vf. 1a met T-vormige ingang en één kamer, en twee voorraadbunkers met twee kamers van het type Vf. 7a. Zij droegen behalve de codering, namen van componisten. Zoals (nr8) L ost-W 106; (nr9) Händel L-OstW .. ; (nr.11) Haydn L Ost-W 111 personeelsbunker met EHBO functie; voorraadbunkers met o.a.
Millöcker, Mozart, Verdi enz. Zij werden met stalen deuren type 434 P1 met een dubbelluik en
een kijkgat afgesloten. De plafonds waren hier niet beschermd door stalen platen. In de voorradbunkers was het plafond bekleed met houten planken. De personeelsbunkers hadden net als de
batterij Salzwedel nue electriciteit, verwarming en nooduitgangen. Er was ruimte voor 6 á 12 manschappen. Ze beschikten over een toiletbunker nr .12, met T-vormige ingang, met gemeenschappelijk zitplaatsen en gebouwd volgens een standaardmodel met een grote beerput.
Verspreid over het terrein bevonden zich Plak (luchtqfiveet)stellingen, mitrailleursnesten en schuttersputten. Ook hier verbond een uitgebreid stelsel van loopgraven de actieve en de passieve delen
van de stelling met elkaar.
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c=::::J Bunkers en geschutstellingen

~ Gebouwen
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ZUIDELIJK DEEL

28b Stenen woonbarak
28c Bunker WO I bovenbouw WO II

legenda:

29 Voorraadmagazijn

1,7 obseravtiebunkers WO I, hergebruikt in WO II

31,24 Personeelsbunkers

8,9,11,13,15a Personeelsbunkers

32a, 33a, 37, 38 Functie onbekend

10,15b Voorraadbunkers

33 Kleine geschutsstellingen

12 Toiletbunker

35 Mogelijk keukentje

16, 16a, 16b Geschutsbunker R 612 met 2 open geschutsopstellingen

36 Wapenwerkplaats

18,32c, 35a, Stellingen voor luchtafweergeschut

A Memoriaal Prins Karel

20 Wachtlokaal

B Woning van de Prins

21 Schildwachthuisje

C Villa Goffinet

21a, 24 Geschutsbunker R 671

D Villa Bastien

Geschutsbunkers
rype R 671
en R 612

22 Vissershuisje
23, 25, 28 Open geschutsopstellingen
26, 28a, 32 Munitiebunkers

De opmars van de geallieerden ging zeer snel. Antwerpen werd op 4 september 1944 ingeno~en.
Het Duitse 15e Armee (landleger), dat de Noordfranse en Belgische kust bescherm~e, raakte mgesloten tussen de zee en de Schelde. De batterij Tirpitz werd op 7 september ontnumd.

27, 30 Observatieposten
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3. Het 'Beleg van Oostende' 1601- 1604
Het Brugse Vrije, met de handelssteden Gent, Brugge en Sluis werd voortdurend geteisterd door
strooptochten en brandschattingen door de Staatsen vanuit Oostende.
Op 5 juli 1601 verscheen aartshertog Albrecht met een leger Spanjaarden, Portugezen, Vlamingen,
Walen,Oostenrijkers, Italianen en Zwitsers voor de stad. Via de open zee werd de belegerde stad
bevoorraad. Er waren geruchten dat de Staten-Generaal in het voorjaar van 1603 alle middelen
zou inzetten om Oostende te ontzetten. De val van Sluis in augustus 1604 gaf aanleiding tot grote
vreugde in Oostende. De Spaanse troepen werden versterkt door de aankomst met nieuwe compagnieën Duitse huurlingen. Zij dreven het Staatse garnizoen langzaam in het nauw. Toen duidelijk werd dat Prins Maurits zijn belofte om Oostende te ontzetten niet hard kon maken, zag het
Staatse Oostende geen andere uitweg meer dan te capituleren op 22 september 1604.

(Zie foto op pagina 12 van dit blad)

4. Fort Napoleon 1 juni
De Franse periode van 1794 - 1814
De overwinning op 26 juni 1794 bij Fleurus bracht de Zuidelijke Nederlanden onder Frans
bewind. Vanaf het begin onderkenden de Fransen het belang van de havenplaats. Parijs schonk
bijzondere aandacht aan een aantal kustplaatsen waaronder Oostende. Op 13 februari 1798 bracht
Napoleon Bonaparte (incognito), als bevelhebber over het pas opgerichte Engelandleger, een
eerstebezoek aan de stad. De Engelsen, ingelicht over dit bezoek roken onraad. In de vroege morgen van 19 mei 1798 verscheen een oorlogsvloot met 37 bodems voor de kust en opende het vuur
op de stad. Later werd ten oosten van de haven een detachement van 2000 manschappen ontscheept. Een deel bracht een batterij in stelling om vanaf deze kant de stad te beschieten. Een
ander deel begaf zich naar het sluizencomplex van Slijkens met de opdracht om deze te laten
springen en de aangemeerde bevoorradingsschepen tot zinken te brengen. Hiermede zou de stad
door voedselgebrek worden getroffen en het kanaal naar Brugge geblokkeerd worden. De Britten
slaagden maar half in hun opzet en trokken zich tegen de avond terug. Een storm maakte het
inschepen onmogelijk, waardoor het detachement de nacht ter plaatse moest door brengen. Het
Franse garnizoen, telde nog maar 150 grenadiers die weigerde de stad op te geven en ondernam
zelfs twee uitvallen. Het lukte tenslotte met behulp van Nieuwpoort en Brugge de Britten te overmeesteren. De Britten verloren 500 man, de overlevenden werden als krijgsgevangenen naar
Frankrijk gestuurd. In ruil voor een goede belandeling staakte het Engelse flottielje het bombardement en keerde verslagen naar huis terug. De Britse raid had de kwetsbaarheid van Oostende
op pijnlijke wijze aangetoond.

Het Fort 'Imperia/' in de Franse periode (1792-184/ 1815)
Na het bezoek van Napoleon aan Oostende op 20 mei 1810 werd op 21 mei een Keizerlijk
Decreet uitgebracht over de verdediging van de Belgische kust en het achterliggende land,
Antwerpen en het Schelde gebied. Door de directie van fortificaties werd een plan opgesteld. Het
plan toont een vijfhoekige versterking bestaande uit een centrale toren met binnenplaats, een
droge gracht geflankeerd door vijf caponniéres, een controscarp met sterk afgeronde hoeken. De
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dwarsdoorsnede of coupe toont twee bouwlagen, met telkens een tegen de escarp aangesloten
bomvrije gallerij . De muren rusten op funderingen, met een contructie van een zwaar houten balkenrooster. De contrescarp, in drie verschillende naar boven toe smaller wordende dikten, wordt
volledig door het duin beschermd, waar bovenop een gedekte weg is aangelegd die overgaat in een
stijl aflopend glacis. De strekte geeft aan dat het fort berekend is op een bezetting van 150 man
met vijftien kanonnen en drie mortieren. Later is het garnizoen vergroot tot 260 man met twintig kanonnen, waarvan er 16 op het platform staan opgesteld. Het aantal mortieren bleef gelijk.
In het verslag van 8 december 1813 wordt vermeld dat het fort is afgewerkt en binnen alles aanwezig is. M.u.v. de borstwering op het platform, deze ontbreekt nu nog. De gedekte wegen zijn
klaar. Wat betreft het schoots- en waarnemingsveld werden alle duinen in en straal van 500 m afgevakt. In 1814 heeft het fort er in zijn totaliteit anders uitgezien, hoe is niet met volledige zekenheid te achterhalen. In ieder geval ontbreekt nu het glasis met de twee gedekte wegen en het, net
buiten het fort aan de ingang gelegen, wachthuisje.
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plattegrond van de vesting Oostende 1816

Het 'Fort William' in de periode van het Koninkrijk der Nederlanden 1814 - 1830
Het waren de Engelsen die het initiatief namen om de verdediging van de zuidelijke Nederlanden
tegen Frankrijk onder de loep te nemen. De eerste stap werd op 13 augustus 1814 gezet met een
overeenkomst dat de Engelsen een inspectietocht gingen houden. De Engelsen bracht 2.000.000
pond in, van de vorst Koning Willem I, werd dat zelfde bedrag verwacht. Op de Conventie van
Londen kwam het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met Engeland overeen dat de Wellington
barriére, een verdedigingslinie bestaande uit 19 vestingen - meest voormalige 'barriére stedennagenoeg alle wegen vanuit Frankrijk naar het noorden afsloot. In een van de protocollen werd
bepaald dat mocht het tot een gewapend conflict komen, de Engelsen de vestingen Oostende,
Ieper, Nieuwpoort en het Scheldegebied met Engelsen troepen zouden bezetten. De overige versterkingen werden door Pruisische eenheden bezet. Uit de Franse herstel betalingen werd hiervoor 60 miljoen Francs aangewend. Fort William maakte deel uit van de Wellington barriére tegen
Frankrijk.
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Plattegrond 1818 Fort William, eerste
etage.
1. manschappenverblijven,
2. officiersverblijven,
3. portierskarner,
4. kamer van de commandant,
5. trappen naar beneden,
6. trappen naar het platform.

\

<

Plattegrond 1818 Port William,
A. binnenplaats met pomp,
B. keukens,
C. bakkerij,
D. trappen,
E. keuekenmagazijn,
P. kruitmagazijn,
G. verblijfsruimten,
I-I. capponiéres,
I. privaten,
K gracht

Na de Belgische onafoankelijkheid 1830 - 1945
Op 17 juli 1831 bracht Leopold van Saksen-Coberg een bezoek aan Oostende. Enkele dagen later
werd hij in Brussel de eerste koning der Belgen. De vestingwerken hielden Oostende in een strak
keurslijf Tot grote vreugde van het stadsbestuur werd in het kader van de reorganisatie van de
landsverdediging Antwerpen uitgekozen in 1865 tot "Nationaal Reduit".

Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918
Na de inval van de Duiten, kwam op 12 oktober 1914 het westelijk front van de Frans-Zwitserse
grens naar de monding van de IJzer te lopen en ging langs de kust verder tot aan de BelgischNederlandse grens. Over een afstand van 40 km langs de kust, van Raversijde tot Knokke werden
40 batterijen met verschillende kalibers gebouwd, met 155 stukken geschut. De zwaarste batterij
in Bredene met de naam Deutsland. Was uitgerust met 4 kanonnen van 381 mm met een vuurbereik van ruim 47 km. In oktober 1914 werd met de bouw begonnen. Het eindresultaat was een
dubbele linie van kustbatterijen met lichte batterijen en meer landinwaards de zwaardere batterijen. Tussen de batterijen werden infanterie opstellingen met mitrailleurs ingericht en prikkeldraad
versperringen aangebracht. Het fort Napoleon werd als onderkomen gebruikt voor de bemanning
van de nabij gelegen batterij Hindenburg. Het inmiddels verzande fort werd leeg gemaakt, hei-ingericht en aangepast door extra toegangen te maken. Het verwaarloosde fort werd min of meer
een luxues militair kwartier, waar een gezellige bierkelder voor officieren en manschappen kwam.
Na het vertrek van de Duitsers in oktober 1918, plunderde de Oostendse bevolking het fort warbij grote vernielingen werden aangericht. Ramen en deuren moesten het ontgelden, ook werd de
elektrische bedrading en de waterleiding uit de muren gerukt. In 1919 zijn er Duitse krijgsgevangenen geïnterneerd geweest.
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Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945
Vanaf 31 mei 1940, drie dagen nadat Oostende is gevallen, neemt de Duitse bezetter het fort in.
Daarna doet het fort opnieuw dienst als verblijfplaats voor de Duitse artilleristen. Het dak wordt
van een beton laag voorzien en er werd een kleine uitkijk- en mitrailleurpost naar zee gebouwd.
In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog zijn er nauwelijks gegevens over deze periode beschikbaar.

Na-oorlogse periode 1945 - 1976
De inrichting als tijdelijk militair verblijf werd ontleend aan de nabijheid van het militair hospitaal.
Vanaf begin december 1944 logeerde er personeel van het 105 th British General Hospita! dat in
het plaatselijk Belgische hospitaal verbleef tot 4 december 1945. Later heeft het ook als krijgsgevangenenhospitaal dienst gedaan. De defensie organisatie zag mogelijkheden om het fort te gaan
gebruiken met een logistieke functie. In 1951 werd het fort overgedragen aan het ministerie van
landverdediging t.b.v. rniltair kwartier en oefenterrein.

Klassering als monument KB 6 juli 19 76
Op deze datum wordt het besluit genomen om het fort en het omliggende duinengebied bij
Koninklijk Besluit te beschermen. Er worden voorstellen gedaan voor een herbestemming van het
fort in de sociaal-culturele sector. Op 24 september 1991 wordt een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) opgericht. De leden streven naar het behoud, restauratie en herwaardering van het
fort. Ook wordt een wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis gestart. Uiteindelijk wordt
door verschillende overheidsinstaties het dossier weer opgepakt.

&stauratie van het fort en herbestemming
In 1995 besluit de Vlaamse regering het fort te onteigenen van de federale overheid. Op 20
augustus 1996 ontvangt Erfgoed Vlaanderen het fort in erfpacht. Er ligt een dubbele opdracht
klaar, enerzijds de restauratie en anderzijds moest een herbestemming gevonden worden. In de
eerste fase worden de meest noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd om verder verval te voorkomen. Het dak wordt waterdicht gemaakt en gerestaureerd, de trappen hersteld en er komen toegangshekken om het fort te staan. Van de Vlaamse gemeenschap, Erfgoed Vlaanderen, de stad
Oostende en de Provincie West-Vlaanderen komt een bedrag van€ 317.303,00
Tijdens de tweede fase, vanaf 1997 tot het voorjaar 1999, wordt voornamelijk het metselwerk van
de gevel van de binnenplaats, de escarp, de binnenzijde van de toren, en de capioniéres aangepakt.
De droge gracht diende eerst naar het oorspronkelijke niveau te worden verlaagd. Hiervoor moest
2100 kubieke meter zand worden afgevoerd. Deze fase kostte € 718.890,00 De provincie en de
stad verdubbelden hun aandeel in de kosten. De rest van de kosten werd door de Vlaamse overheid gedragen. In de derde fase stelde een adviesgroep een plan op. het fort moet een cultureeleducatieve eigentijdse functie en dient een groot publiek te bereiken. Na een beperkte architecteurwedstrijd krijgt het architectenbureau Govaert en Vanhoutte uit Brugge de opdracht. Een van
de hededaagse elementen is de entree en de zwevende glazen constructie tussen de centrale toren
en door een deel van de contrescarp. Binnen in de centrale toren wordt hetzelfde uitgangspunt
gehanteerd. Glazen wanden met roterende deuren nemen de vorm van de gewelven aan.
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Het interieur van de bistro en het restaurant heeft een hedendaagse vormgeving. In april 2000 is
het dan zover dat alle restauratie en herinrichtingswerkzaamheden klaar zijn en dat het fort zijn
deuren kon openen voor het publiek. Momenteel wordt een herwaardering voorbereid van het
historisch glacis dat inmiddels volledig verdwenen is en een essentieel onderdeel was van het verdedigingssysteem.

Anoniem Vlaams schilderij van het beleg van Oostende
Bronnen:
De Atlantikwall, Van Willemstad tot de Somme, Frank Philippart, Dirk Peeters en
Alain Van Geetruyen
Raversijde, 1914-1918 Batterij Aachen. 1940-1945 De Atlantikwall Batterij Saltzwedel
Neu/Tirpitz, Provincie West-Vlaanderen
Duitse bunkers in Nederland, Rudi Rolf & Hans Sakkers
België onder de wapens speciaal nr. 1, Fort Napoleon
Fort Napoleon, gevecht met de tijd en Militairen aan zee, Erfgoed Vlaanderen
Terminologie verdedigingswerken, Stichting Menno van Coehoorn

Samenstelling:
Frits van Horn
Commissie Excursies en Evenementen
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