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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Onderdeel G1 ligt vrij aan de oostzijde van de westelijke van de twee noord-zuid lopende wegen op GrootHeidekamp, tussen 24 en 26. Het werd als 'Regelbau' tot stand gebracht in 1940-1941, met een functie als
bluswaterbunker en is op macroniveau onderdeel van een grote militaire vliegveldstructuur uit de periode 19401945. Op mesoniveau is het onderdeel van een ijl complex van in brinkdorpachtige structuur geplaatste gebouwen,
en op microniveau sluit het aan op een cluster van in los verband geplaatste gebouwen.
Omschrijving
In een ongeveer 70 cm hoog en zeven meter lang bakstenen muurtje met deklaag gelegen BLUSWATERBUNKER
met groen geschilderde dubbele plaatstalen deuren, waarachter een ondiepe ruimte voor het koppelen van slangen.
Onzichtbaar achter het muurtje ligt een waterreservoir onder kunstmatig talud, waarop een ontluchtingspijpje met
kap.
Waardering
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BLUSWATERBUNKER, van algemeen belang als relatief gaaf onderdeel van een uit de Tweede Wereldoorlog
stammend en door de Duitse bezetter als onderdeel van een groot militair vliegveld opgezet legerkamp, vanwege:
krijgs- en cultuurhistorische en complex- en ensemblewaarden, die onder meer kunnen blijken uit de samenhang
van en met het totale militaire vliegveldconcept en de ruimtelijke hoofdlijnen en onderdelen van het kampement, en
uit de onderlinge verwantschap van de hierbij toegepaste vormen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Bijgebouwen
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