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Grebbelinie, Krakhorster Verlaat

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Leusden

Leusden

Utrecht

Locatienaam

Locatieomschrijving

Leusden

tussen kruising met Leusbroekerweg en gemeentegrens

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

LEUSDEN

K

361

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding:
De kazemat is in 1944 gebouwd in het kader van de uitbouw van de Duitse Pantherstellung en is gelegen op het
gedeelte van de liniedijk in de gemeente Leusden tussen de kruising met de Leusbroekerweg en de grens met de
gemeente Woudenberg. Het is één van de in totaal 4 kanonkazematten uit deze periode die op dit gedeelte van de
liniedijk nog resteren.
Omschrijving:
In 1944 aangelegd VERDEDIGINGSWERK, bestaande uit een betonnen Duitse kanonkazemat. De kazemat is
gebouwd in het kader van de uitbouw van de Duitse Pantherstellung en is gelegen aan de achterzijde van een
verbreed stuk op de liniedijk.
Het betreft hier een flankerende betonkazemat. De kazemat was bewapend met een zware mitrailleur en was
bedoeld voor flankerend vuur. De vijandzijde is gedekt door 1,20 m gewapend beton, terwijl het dak 1 meter dik is
en de achterzijde 80 cm. Het schietgat met een schootsveld van 40 graden is gedekt door een uitsteeksel van beton,
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zodat de opening voor de vijand moeilijk was waar te nemen. De deur was uitgerust met een geweerschietgat. De
kazemat heeft een rechthoekige plattegrond met afmetingen van 4,5 bij 3,45 meter, exclusief een uitkragende
funderingsrand van 0,2 meter. De hoogte van de kazemat is 3,30 meter inclusief vloerplaat. In de omtrek van het
dak zijn afschuiningen gemaakt om het afschampen van granaten te bewerkstelligen.
Waardering:
De kazemat is van algemeen belang vanwege:
Cultuurhistorische waarde door de herinneringswaarde vanwege de functie in de Duitse verdedigingsmaatregelen
tijden de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog.
Architectuurhistorische waarde in het bijzonder als uiting van de versterkingen van de Duitse Pantherstellung, zoals
die in 1944 werden aangelegd.
Ensemble waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tot de overige onderdelen van de Grebbelinie, zoals
deze in de periode tussen 1744 en 1944 fasegewijs vorm heeft gekregen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Kazemat (B)

Kazemat (B10)
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