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op zaterdag 28 maart, resp. 11 april 2015

De Bunkers en de Radarstelling Biber op Oostvoorne
Inleiding
Bij de Stichting Menno van Coehoorn is de door de Duitsers in West-Europa aangelegde en door
hen 'Atlantikwall' genoemde verdedigingslinie ruimschoots bekend. Deze linie neemt zijn plaats in
onze geschiedenis in naast de Oude Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie enz. (zie de onvolprezen kaart 'Vestinglandschappen in Nederland').
Hoewel de naam 'Atlantikwall' anders doet vermoeden, is deze linie, die van Noord-Noorwegen
tot aan de Frans-Spaanse grens liep, geen ononderbroken wal of muur. Op grond van de terreinomstandigheden (haven-infrastructuur, verbindingen met het achterland, enz.) kozen de bezetters
voor het leggen van zwaartepunten. De excursies op 28 maart en 11 april zullen ten doel hebben
om een indruk te krijgen van de omvang van de kustverdediging en de Radarstelling Biber ten zuiden van Rotterdam bij Oostvoorne.

DE ATLANTIKWALL
a. Eerste fase (1940)
De Duitsers vallen op 10 mei 1940 Nederland binnen en hebben het strategische oog gericht op
de vernietiging van de Belgische, Franse en Britse troepen en op de vermeestering van GrootBrittannië; Ons land is bezet en is een beoogde uitvalsbasis.
b. Tweede fase (1941 - eind 1942)
Nadat het luchtoverwicht boven Engeland door de Duitsers niet is verkregen, blijft Duitsland het
offensief door de lucht en over zee uitoefenen richting Engeland. Een aantal marine kustbatterijen en luchtdoelbatterijen (Plak) wordt opgesteld in het westelijk deel van ons land. Met de aanval
op Rusland, medio 1941, wordt de Duitse offensieve kracht in het Oosten ontplooid en graaft
men zich in het Westen in.
c. Derde fase (eind 1942~1944)
Als de Duitsers vastlopen in Rusland en het bommenwerper-offensief tegen Engeland definitief
mislukt is, verandert de strategische situatie drastisch. In de herfst van 1942 besluit Hitler tot een
verregaande systematische versterking van de gehele Atlantische Kust en de Noordzeekust door
de bouw van permanente verdedigingswerken. De propaganda laat de Atlantikwall-mythe geboren worden.
d. Opzet
In de eerste oorlogsjaren ligt het zwaartepunt vrijwel uitsluitend op de havens van
Delfzijl/Emden, Den Helder, IJmuiden, Rotterdam en Vlissingen.
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De bunkers op Oostvoorne vormen als het ware één groot geschiedenisboek van 'Duits Beton'
in ons land. Typen uit de 100-serie, de 400-, 500- en de 600-serie geven een schitterend beeld van
de ontwikkeling van 'Duits Beton' in de oorlogsjaren.
Bataljonshoofdkwartier (Widerstandsnest 105 H)
Vrijwel meteen in mei 1940 beginnen de Duitsers met het organiseren van geschutsopstellingen
langs de Nederlandse kust. Op 14 juli 1940 start men met het opstellen van Batterie Tirpitz1
(SKL/ 45; kaliber 28 cm; reikwijdte 36 km). Bij Rockanje ontstaat Batterij Rockanje, een opstelling
van drie Nederlandse kanonnen. Deze opstellingen dient om Unternehmen Seelöwe (de voorgenomen Duitse invasie van Groot Brittannië) te kunnen beschermen. Nadat in oktober 1940
Unternehmen Seelöwe voor 'onbepaalde tijd' wordt uitgesteld, vermindert de aandacht voor de
kustverdediging. Wanneer blijkt dat 'Fall Barbarossa'2 voor de winter van 1941 - 1942 niet zal zijn
afgerond, gaan de bezetters inzien dat de Europese kuststrook eigenlijk relatief zwak verdedigd is.
Dus besluit het OKW (Oberkommando der Wehrmacht) om een kustverdedigingslinie aan te leggen die ze 'Neue Westwall' noemen (14 december 1941).
De Duitsers grijpen voor de bouw van de 'Neue Westwall' terug naar een deel van de bouwtekeningen van bunkermodellen van de 'Westwall' uit 1938 / 1939 gebouwd langs de Duitse westgrens,
als 'antwoord' op de door de Fransen gebouwde MaginotLinie.
Op 19 augustus 1942 vallen 6000 Canadezen samen met Royal Navy en de RAF het Franse havenstadje Dieppe aan. Ze weten de haven enige tijd vast te houden. Er vallen 3500 slachtoffers aan
Brits / Canadese kant.
Eind 1942 komt het OKW met een ambitieus plan om 15.000 'Ständige Bunkers' langs de
Europese westkust te bouwen, waarvan 2000 in Nederland. De 'Neue Westwall' krijgt niet alleen
nieuwe bunkerontwerpen (de 600-serie), maar ook een andere naam: 'Der Atlantikwall'.
Tijdens onze excursie bezoeken we het Bataljonshoofdkwartier op Oostvoorne. Dit complex is
voornamelijk behouden en in redelijke staat gebleven doordat het op privé terrein ligt. Bovendien
is eeti aantal gebouwen in gebruik bij de eigenaar. Het hoofdkwartier heet officieel Baupunkt 59,
Widerstandsnest 105H (H=Heer / Leger) Bataillonsgefechtstad / Kmdt Stp Gr. Oostvoorne. Het
bestaat uit: een commandobunker van het type 117a (Bataillonsgefechtsstand), een hospitaalbunker van het type 118c (Sanitätsunterstand), een munitiebunker van het type 134
(Munitionsunterstand 1), een telefoonschakelbunker van het type 142 (Sammlerladestand) en een
5- tal manschappenbunkers van het type 502 (4 stuks) en 1 van het type 622. Verder was er nog
een groot aantal andere lichte bunkers voor diverse doeleinden binnen de stelling.

Manuscript Van der Graaf, 1993.
Genoemd naar Frederik I, bijgenaamd Barbarossa ('Roodbaard'') (Waib!in.gn, 1122 - Anatolië; 10juni 1190). Hij was
een telg van het huis Hohenst~fen. Van 1155 tot aan zjjn dood was h i j ~ van het Heilig Roomse Rijk. Dat Heilige
Roomse J¼ik der Duitse Natie (843-1806) gold als Eerste R.ijk en als Tweede Rijk het Duitse KeiZ,eai/k (1871-1918). NaziDuitsland werd het Derde R.ijk genoemd.
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Funkstelle mit Unterkunftsbunker
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5
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6
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7
Wachbunker, Küver 453b variant
8
Unterkunftsbunker, Küver 412 variant
9
Unterkunftsbunker, Flakbaracke
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Radarstelling Biber (bever) Stutzpunkt XXIII HL
In de Eerste Wereldoorlog heeft het gebruik en de ontwikkeling van het vliegtuig een enorme
vlucht gemaakt. Aan het bedenken van tegenmaatregelen, zoals afweergeschut, wordt aan zowel
Duitse als Britse kant aandacht besteed. De snelheid van vliegtuigen is zodanig toegenomen, dat
luisterposten niet meer effectief blijken te zijn. Aan beide zijden gaan de gedachten dan ook uit
naar het elektronisch opsporen van vijandelijke vlieg- en vaartuigen. De eerste stap is gezet op de
weg van een elektronische oorlogsvoering. Als we ons beperken tot alleen vliegtuigen, dan is er
behoefte aan:
1. Het tijdig signaleren van vijandelijke vliegtuigen met kwade bedoelingen (defensief).
2. Het elektronisch begeleiden van eigen vliegtuigen naar een te bombarderen plek (offensief).
In een latere fase van de Tweede Wereldoorlog, wanneer men lichtere apparatuur ontwikkelt,
wordt zowel defensieve, als offensieve apparatuur in vliegtuigen geplaatst.

Elektronische oorlogsvoering
Beide partijen zijn voor de oorlog al bezig met het van ontwikkelen elektronische oorlogsvoering. Het zijn vaak losse onderzoeken naast elkaar. De Duitsers bundelen de onderzoeken in 'Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt'. In Engeland heeft Dr. Tucker een lijn van
'acoustic mirrors' langs de kust ontwikkeld3 • Dit systeem kan vliegtuigen op maximaal 8 km
afstand pas waarnemen. Met steeds sneller vliegende vliegtuigen is dat te weinig. Wel was er
al een netwerk om informatie naar een centraal punt door te geven. De ontwikkeling van de
Britse radar krijgt een stevige impuls door de meteoroloog Robert Watson Watt die met
behulp van radiogolven buien probeert op te sporen. Men is het er al snel over eens dat dit
alleen met een korte golf kan. De enige krachtige zender is de experimentele BCC kortegolfzender vlakbij Daventry. Op 26 februari 1935 reeds vindt er de eerste test plaats. Een
vrachtwagentje wordt volgepakt met apparatuur en kathodebuizen. Een Handley Page
Heyford vliegt tussen het BBC zendstation en het wagentje en de resultaten zijn verbluffend: men kan vliegtuigen 5 minuten volgen (is toentertijd 15 km).
In 1938 wordt het voor de Britten duidelijk, dat zij met kun kleinere luchtmacht het eiland
niet kunnen verdedigen, als er geen 'early warning system' is. Als de oorlog uitbreekt heeft
Chain Home Radar4 een lijn van 21 uitstekend werkende radarstations langs de kust, van
Wight tot Schotland. Zij kunnen een vliegtuig op 20 km afstand ontdekken (is dan 20 min.
vliegen). Ze blijken in de Slag om Engeland van groot te belang te zijn.

In mei 1939 vliegt de Graf Zeppelin (LZ127), volgepakt met detectie apparatuur langs de
Britse kust. De bemanning volgt de lijn van Chain Home Radar. Opgetogen concluderen ze
dat de Britten geen (goed) werkend radarsysteem hebben, want ze vangen geen signalen op.
(Britse signalen waren veel lager in frequentie: Britse CHR 12m en de Duitse Freya5 slechts
2,40 m)
De Duitsers hebben in 1940 reeds een systeem om hun bommenwerpers via een 'straal' naar
de juiste plaats te dirigeren. Het is een betrekkelijk eenvoudig systeem, dat afgeleid is van het
'blind landen' tijdens slecht weer, het Lorenz systeem. Twee forse torens zenden krachtige
signalen uit en op het kruispunt van de signalen ligt het te bombarderen object. Bij Kleef
hoog op de heuvel staat de ene toren. De andere toren staat in Stollberg (Sleeswijk Holstein).

J
4

5

'Richard Newton S carth, Echoes /rom the S ky: A Story of Acoustic Defence (Hythe Civic S ociery, 1999)
Reginald Victor Jones, "Most Secret War", Penguin, 2009
Frrya was de codenaam voor de Duitse radar. Het was een uitzonderlijk slecht gekozen codenaam. Een codenaam dient verhullend te zijn en niets uit te leggen. Een Brit met een beetje alpha-opleiding wist dat Frrya de Noorse Venus was, altijd op
zoek naar de magische halsketting Brinsingamen, bijgestaan door Heimdall, de godenbewaker die dag en nacht wel 150 km
ver kon kijken. (kralensnoer -150 km ver kijken). Wotan was ook zo'n beroerde codenaam: eenoog gaf aan dat er nog
maar één straal was.
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Dit eerste Duitse systeem heet 'Knickebein'. Bij het verbeterd systeem 'Wotan' (de eenogige Germaanse god) is nog maar één straal nodig. In Engeland weet men dat er een begeleidende straal is. In een op 5 maart 1940 neergeschoten Heinkel 111, vinden ze een dagboek
van een Duitse vlieger met daarin een afspraak voor een 'Knickebein - cursus'. Duitse piloten worden tevergeefs ondervraagd over Knickebein. In Wilton Park bij Beaconsfield kunnen ze daarna ontspannen met elkaar praten. In dit luxe landgoed worden ze afgeluisterd. De
Britten horen dan dat zij de ontvanger 'nooit zullen vinden' 6 • Dat betekent dat de ontvanger
echt in het vliegtuig moet zitten. Uiteindelijk vindt een techneut dat de radiobuizen erg zwaar
zijn uitgevoerd. Daarmee is de ontvanger gevonden: in de radio. Nu kunnen ze Knickebein
succesvol storen. In deze periode rollen nieuwe ontdekkingen en tegenmaatregelen over
elkaar heen. Het is een dodelijk technisch 'kat-en-muisspel'.
Op 7 september 1940 begint 'The Blitz'. Met Kerst 1940 zijn er alleen al in Londen 13.000
doden en 16.000 zwaargewonden te betreuren. Iedere nacht wordt 'Knickebein' gestoord,
maar het succes wordt minder. Op 14 november 1940 gaat een grote aanval (codenaam
Mondscheinsonate) ergens in Engeland plaatsvinden. De Britten weten wel dat er een aanval komt, maar niet waar. De Duitsers gebruiken een ander apparaat (X-Gerät) met een andere frequentie. Er worden Ju88's en Dornier217's ingezet, die gezamenlijk 56 ton brandbommen, 400 ton brisantbommen en 130 luchttorpedo's afwerpen. De plaats blijkt Coventry te
zijn, de schade: 21 belangrijke fabrieken verwoest. Meer dan 500 burgers vinden de dood.
Inmiddels hebben de Britten een soortgelijk systeem (Oboe) met ook twee torens ('Cat and
Mouse').
Zowel de Britten als de Duitsers ontwikkelen in 1942 een radarsysteem, dat in een bommenwerper past. Het probleem is, dat de golflengte erg klein moet zijn, anders past de apparatuur niet in een vliegtuig. De Britten ontwikkelen de trilholte magnetron, die een golflengte geeft van minder dan een decimeter. Ze bouwen hiermee de H2S.
De Duitsers hebben een soortgelijke radar aan boord: de (Lichtenstein) SN-2 (geen draaiende schotel).
In Engeland gaan de wildste geruchten de ronde over verbeteringen in het radarsysteem van
de vijand. De naam Freya valt weer, maar ook de naam Würzburg'. Fotovliegtuigen ontdekken wel 27 Freya's en 9 Würzburgs. Vlak aan de kust iets ten noorden van Le Havre bij
Bruneval worden 120 Schotse paratroepers en één radarspecialist gedropt (Operatie 'Biting'
- 27 maart 1942)8. Veel onderdelen van de radar-installatie worden afgezaagd en meegenomen, evenals een Duitse radarspecialist (opgepikt door een duikboot). Uit onderzoek blijkt
dat het stoten van de Duitse radar lastig blijft. Effectief storen lukt eigenlijk alleen met
Window. Het Duitse systeem werkt met een 25 cm en een 50 cm golf. Aluminium strookjes
van 25 of 50 cm vanuit een bommenwerper gestrooid, storen de Duitse radar effectief, maar
laten H2S ongemoeid. (De Duitsers hebben ook zo'n systeem: Düppel). Hoe succesvol het
gebruik van Window is, blijkt op 24 juli 1943. De Duitse radars geven een enorme storing.
Ze weten dat er iets aan de hand is. 92 miljoen strookjes folie dwarrelen die nacht vanuit
Britse bommenwerpers. 7 46 Britse bommenwerpers bo~barderen Hamburg 48 minuten
lang in Operatie Gomorra(h). Daags erna bombarderen de Amerikanen Hamburg. Zo duurt
het bombardement 8 dagen en 7 nachten. De stad is volkomen verwoest en er vallen 42.000
- 51.000 doden.

6
7
8

Fry, Helen, The M Room: Secret Listeners who Bugged the Nazis in WW2, 2011
Würzburg codenaam ontstaat door ergens in een Duitse atlas blind een plaatsnaam te prikken.
Zie: http://www.strijdbewijs.nl/ commando/ brun.htm
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De Biberbunker (middelpunt van de Biberstellung), gebouwd in 1942/1943 was een staaltje van Duits technisch vernuft. Het bunkercomplex (van maar liefst 97 bunkers) is onderdeel van een lijn van radarposten langs de West Europese kust (Biber met de B van Brielle).
Het is in ons land de enige begaanbare ST L487 bunker, gebruikt voor de coördinatie van
de Duitse luchtoorlog. In de bunker maken de Duitsers gebruik van het 'SeeburgLichtenstein Verfahren' 9• Het systeem bestaat uit verschillende soorten radar, met ieder een
eigen taak. Voor het opsporen van bommenwerpers: 'Wassermann' tot 300km,
'Heidelberg' voor 200km, 'Freya' voor 150km.
De 'Würzburg-Riese' voor het meten van
details als hoogte, koers en snelheid. De
resultaten worden geprojecteerd op een
horizontale tafel (Seeburg-Tisch). De bunker heeft in de naoorlogse perioden eerst
aan het Ministerie van Defensie en aan het
Ministerie van Binnenlandse Zaken behoord.
In deze laatste periode is de bunker in
gebruik geweest bij de BB (Bescherming
Bevolking). In die periode is de uitbouw aan
de voorzijde geplaatst. Daarna kwam hij in
handen van het Zuid Hollands Landschap De S eeburgtisch met houten constructie. Door het bedieningspersoneel werd van onderqf, met gekleurde lichtbundels, de posities
[ZHL].
van de toestellen op de horizontaal gelegen glasplaat weergegeven.
De ]LO kon vanqf het bordes de lichtpunten en dus de toestellen, op de kaart volgen; Rot voor de eigen jager en Blau voor het
vijandelijke toesteL

A

D'

Biberbunker L 487 (2 etages)

9

Voor meer informatie: Hoffman, K.O. (1968); Lutgert, W.H. & Winter, R (194, 1995)
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Opengewerkte Commandobunker Tiger en Biberste/ling
(tekening: GA. de Weerdt,
museum 't Behouden H'!)ls, Terschelling.)

Deze opengewerkte tekening geeft een indruk van de dagel!Jkse gang van zaken in de
bunker met.afmetingen (bxlxh) 20,6 x 19,8 x 8,6 m.
1.
2.
4.
5.
8.
9.
20.
24.

Centrale commandoruimte
futimte voor plotters S eeburg tafel
S eeburg tafel met kaart omgeving stelling
Matglaskaart van noordel!Jk luchtruim
Evaluatie gegevens Fluko en andere stellingen
Evaluatie gegevens radarposten
Tobruk wachtpost
Gewapend beton, 3 m (Eiber) c.q. 2 m (figer)

Bronnen:

*

Radarstelling Eiber; tekst ]. R!Jpsma, tekeningen K. van Brakel
Bunkers op Voorne;]. R!Jpsma
Saillant 4 - 2006, Brielle en de Eiber

Met dank voor de b!J'drage van dhr. R Smid, C.N.J. Neisingh en J.D. Krommenhoek
Samenstelling: P.C.]. van Horn, Commissie Excursies en Evenementen
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