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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding:
In 1939-1940 aangelegd VERDEDIGINGSWERK, bestaande uit een betonnen mitrailleurkazemat van het type B. De
kazemat is gebouwd in het kader van de versterking van de Valleistelling,
Omschrijving:
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,
zodat de opening voor de vijand moeilijk was waar te nemen. De deur was uitgerust met een geweerschietgat. Het
weerstandsvermogen tegen artilleriegranaten was conform de lichtste weerstandsklasse (W12-W15). De kazemat is
voorzien van een klimkoker.
De kazemat bevindt zich op de Linie van Juffrouwwijk ten noorden van de spoorlijn Utrecht-Arnhem en ten westen
van de Slaperdijk. Op dit deel van de Grebbelinie bevindt zich uit dezelfde periode ten westen van deze kazemat nog
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een andere mitrailleurkazemat van het type S3 uit dezelfde periode.
Waardering:
De kazemat is van algemeen belang vanwege:
Cultuurhistorische waarde door de herinneringswaarde vanwege de rol tijdens de gevechtshandelingen in 19391940.
Architectuurhistorische waarde in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is
op de voorpostfunctie tijdens de mobilisatie en oorlogshandelingen 1939 - 1940.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Kazemat (B)

Kazemat (B10)
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