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Nummer GSP 1 

Locatie Perceel Y-1279, Zeedijk-Provincialeweg (Kop van 't Land) 

Ligging Buitendijkse ligging, tegenhanger van GSP nr. 2, bescherming veer Werkendam, gericht op de veerstoep 
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Nummer GSP 1 

Locatie Perceel Y-1279, Zeedijk-Provincialeweg (Kop van 't Land), bij veerstoep 

Bijzonderheden 

Variant op standaardtype P: aan noordzijde door betonnen muren beschermde en ivm hoog water verhoogde entree. 
Geen ijzeren haken voor camouflage. IJzeren haken voor afdakje boven entree. Geen jaartal boven entree. IJzeren in- 
en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter-of keelzijde aanwezig. 
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Nummer GSP 2 

Locatie Perceel Y-602, Zeedijk-Provinciale weg (Kop van ’t land), bij veerstoep 

Ligging Binnendijks, tegenhanger van GSP nr. 1, bescherming veer op Werkendam, gericht op veerstoep 
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Nummer GSP 2 

Locatie Perceel Y-602, Zeedijk-Provinciale weg (Kop van ’t Land), bij veerstoep 

Bijzonderheden 

Geen ijzeren haken voor camouflage. Geen conisch kopje voor periscoop. IJzeren haken voor afdakje boven entree. 
Geen jaartal boven entree. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. 
NB Deze GSP wordt grotendeels in het te verzwaren dijklichaam opgenomen. 

 

   
Achterzijde (2x) en trog/wateropvangbak aan binnenzijde onderaan trapje in portaal. 
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Nummer GSP 3 

Locatie Perceel Y-661, Zeedijk ten westen van Zeedijk nr. 24 

Ligging Achter de dijk, gericht op Nieuwe Merwede 
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Nummer GSP 3 

Locatie Perceel Y-661, Zeedijk nabij nr 24 

Bijzonderheden 
Geen jaartal en geen afdakje boven entree. IJzeren camouflagehaken op 3 schuine zijden dak. IJzeren in- en 
uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde aanwezig (1 afgebroken). Conisch kapje voor periscoop. 
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Nummer GSP 4 

Locatie Perceel Y-3119 en Y-3120, T-splitsing Zeedijk-Heerenweg (oostzijde) 

Ligging Bescherming van aansluiting dijk en weg, gericht op Nieuwe Merwede. 
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Nummer GSP 4 

Locatie Perceel Y-583, T-splitsing Zeedijk-Heerenweg (oostzijde) 

Bijzonderheden Geen ijzeren haken voor camouflage.  
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Nummer GSP 5 

Locatie Perceel Y-645, kruising Zeedijk-Oostdijk-Nieuwe Merwedeweg 

Ligging Tegenover aansluiting dijk/weg, gericht op Nieuwe Merwede. 
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Nummer GSP 5 

Locatie Perceel Y-645, kruising Zeedijk-Oostdijk-Nieuwe Merwedeweg 

Bijzonderheden 

Intacte versie van standaard type met betonnen afdakje boven entree. IJzeren camouflagehaken op schuine zijden 
dak. Geen jaartal boven entree. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Conisch kopje voor 
periscoop. NB Elektriciteitskast pal voor de frontzijde. 

 

  



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       -13- 

 

Nummer GSP 6 

Locatie Perceel X-104, Oostdijk-Nieuwe Merwedeweg 

Ligging Tegenover de Oosthaven (Polder De Biesbosch), gericht op de haven. 
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Nummer GSP 6 

Locatie Perceel X-104, Oostdijk-Nieuwe Merwedeweg 

Bijzonderheden 
Geen ijzeren camouflagehaken, geen afdakje en jaartal boven entree, wel (nog) complete ijzeren in-en uitlaatbuizen 
voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Conisch kopje voor periscoop 
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Nummer GSP 7 

Locatie Perceel X-179, Oostdijk- Nieuwe Merwedeweg 

Ligging Nabij dijkmagazijn en splitsing weg, nabij en tegenover uitwateringsluis op Nieuwe Merwede. 
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Nummer GSP 7 

Locatie Perceel X-179, Oostdijk- Nieuwe Merwedeweg (bij dijkmagazijn) 

Bijzonderheden 
Geen ijzeren camouflagehaken, wel volledig intacte ijzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. 
Conisch kopje voor periscoop. 
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Nummer GSP 8 

Locatie Perceel X-507, Oostdijk- Nieuwe Merwedeweg 

Ligging In linie, achter de dijk, nabij voormalige uit- en inwateringssluis (nu hevel) gericht op de Nieuwe Merwede 

 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       -18- 

 

Nummer GSP 8 

Locatie Perceel X-507, Oostdijk- Nieuwe Merwedeweg 

Bijzonderheden 
Geen jaartal en afdakje boven entree, geen ijzeren camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan 
achter- of keelzijde. Conisch kopje voor periscoop. 
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Nummer GSP 9 

Locatie Perceel X-162, Oostdijk-Nieuwe Merwedeweg-VanElzelingenweg (oostzijde) 

Ligging Nabij samenkomst dijk en ontsluitingsweg en gericht op zijgeultje Nieuwe Merwede 
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Nummer GSP  9 

Locatie Perceel X-162, Oostdijk-Nieuwe Merwedeweg-VanElzelingenweg (oostzijde 

Bijzonderheden 
Geen ijzeren camouflagehaken, geen afdakje en jaartal boven entree. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan 
achter- of keelzijde. Conisch kopje voor periscoop. 
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Nummer GSP 10 

Locatie Perceel X-381, Oostdijk-Nieuwe Merwedeweg 

Ligging Tegenover en gericht op de Zuidhaven (Polder De Biesbosch) en de Nieuwe Merwede 
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Nummer GSP 10 

Locatie Perceel X-381, Oostdijk-Nieuwe Merwedeweg 

Bijzonderheden 
Geen ijzeren camouflagehaken, geen afdakje en jaartal boven entree. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan 
achter- of keelzijde. Conisch kopje voor periscoop. 
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Nummer GSP 11 

Locatie Perceel X-434, Zuidplaatje, noordzijde Kooikil 

Ligging Nabij en gericht op uitmonding Kooikil in Nieuwe Merwede 
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Nummer GSP 11 

Locatie Perceel X-434, Zuidplaatje, noordzijde Kooikil 

Bijzonderheden 
IJzeren haken voor afdakje boven entree, geen jaartal, ijzeren camouflagehaken alleen boven op dak. IJzeren in- en 
uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. 

 

  



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       -25- 

 

Nummer GSP 12 

Locatie Perceel X-299, Zuidplaatje, zuidzijde Kooikil 

Ligging Gericht op de vaarroute Hollandsch Diep-Nieuwe Merwede 
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Nummer GSP 12 

Locatie Perceel X-299, Zuidplaatje, zuidzijde Kooikil 

Bijzonderheden 

IJzeren haken voor afdakje boven entree, geen jaartal, geen ijzeren camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor 
ventilatie aan achter- of keelzijde. 
NB In gebruik i.h.k.v. het vleermuizenproject door Natuur- & Vogelwacht Biesbosch (traliedeur tussen portaal en sluis). 
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Nummer GSP 13 

Locatie Perceel W-184, Tongplaat 

Ligging Gericht op de Nieuwe Merwede (niet op nabij gelegen Kooikil en Zuidplaatje) en relatief dicht op/bij GPS 14. 
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Nummer GSP 13 

Locatie Perceel W-184, Tongplaat 

Bijzonderheden 

Variant op standaardtype P door de toevoeging van een betonnen trap met zeven treden aan entreezijde.  
Bij inundatie van de polder Tongplaat kon hiermee (met droge voeten) het dak bereikt worden en over de dijk worden 
gekeken. Geen jaartal en afdakje boven entree, geen ijzeren camouflagehaken. Geen conisch kopje. IJzeren in- en 
uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. 
De entree en trap werden nog eens door twee extra zijmuren afgeschermd. Hier nu alleen nog sporen van aanwezig. 
NB In gebruik i.h.k.v. het vleermuizenproject door Natuur-& Vogelwacht Biesbosch (traliedeur tussen portaal en sluis).  
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Nummer GSP 14 

Locatie Perceel W-184, Tongplaat 

Ligging Gericht op het Zuidplaatje en de Kooikil (i.t.t. GSP 13) 
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Nummer GSP 14 

Locatie Perceel W-184, Tongplaat 

Bijzonderheden 

Variant op standaardtype P door de toevoeging van een betonnen trap – met nu nog 2 van de 7 treden - aan 
entreezijde. Bij inundatie van de polder Tongplaat kon hiermee (met droge voeten) het dak bereikt worden en over de 
dijk worden gekeken. Geen jaartal, wel een aanzet tot afdakje boven entree. IJzeren camouflagehaken op het platte 
dakdeel. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Conisch kopje voor periscoop. De entree 
en trap werden nog eens door twee extra zijmuren afgeschermd. Hier nu alleen nog sporen van aanwezig. Jaartal 1940 
staat op de binnenzijmuur van de entree. Haken voor afdakje boven entree. Geen conisch kopje voor periscoop.  
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Nummer GSP 15 

Locatie Perceel W-184, Tongplaat 

Ligging Gericht op Nieuwe Merwede in uiterste zuidoostpunt Tongplaat. 
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Nummer GSP 15 

Locatie Perceel W-184, Tongplaat 

Bijzonderheden 

Variant op standaardtype P door de toevoeging van een betonnen trap - met nu nog 3 van de 7 treden - aan 
entreezijde. Bij inundatie van de polder Tongplaat kon hiermee (met droge voeten) het dak bereikt worden en over de 
dijk worden gekeken. Geen jaartal, wel ijzeren haken voor een afdakje boven entree, geen ijzeren camouflagehaken. 
IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. De entree en trap werden nog eens door twee extra 
zijmuren afgeschermd. Hier nu alleen nog sporen van aanwezig.  
NB In gebruik i.h.k.v. het vleermuizenproject door Natuur- & Vogelwacht Biesbosch (traliedeur tussen portaal en sluis). 
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Nummer GSP 16 

Locatie Perceel W-184, Tongplaat 

Ligging Gericht op de Nieuwe Merwede. 
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Nummer GSP 16 

Locatie Perceel W-184, Tongplaat 

Bijzonderheden 

Variant op standaardtype P door de toevoeging van een betonnen trap aan entreezijde (7 treden). Bij inundatie van de 
polder Tongplaat kon hiermee (met droge voeten) het dak bereikt worden en over de dijk worden gekeken.  
Geen jaartal boven entree, maar binnen in de entree (mogelijk ook bij de andere Tongplaat schuilplaatsen). IJzeren 
haken voor een afdakje boven entree, geen ijzeren camouflagehaken. Volledig intacte ijzeren in- en uitlaatbuizen voor 
ventilatie aan achter- of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. 
De entree en trap werden nog eens door twee extra zijmuren afgeschermd. Hier nu alleen nog sporen van aanwezig. 
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Nummer GSP 17 

Locatie Perceel W-184, Tongplaat 

Ligging Gericht op de Nieuwe Merwede. 
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Nummer GSP 17 

Locatie Perceel W-184, Tongplaat 

Bijzonderheden 

Variant op standaardtype P door de toevoeging van een betonnen trap aan entreezijde (geen treden meer). Bij 
inundatie van de polder Tongplaat kon hiermee (met droge voeten) het dak bereikt worden en over de dijk worden 
gekeken. Geen jaartal boven entree, geen ijzeren camouflagehaken. Boven entree ijzeren haken voor een afdakje. 
IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. De entree en 
trap werden nog eens door twee extra zijmuren afgeschermd. Hiervan nu alleen nog het ijzeren vlechtwerk als sporen 
aanwezig. 
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Nummer GSP 18 

Locatie Perceel W-184, Tongplaat 

Ligging Achter de dijk, gericht op de Nieuwe Merwede 
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Nummer GSP 18 

Locatie Perceel W-184, Tongplaat 

Bijzonderheden 

Variant op standaardtype P door de toevoeging van een betonnen trap aan entreezijde (met 7 treden). Bij inundatie 
van de polder Tongplaat kon hiermee (met droge voeten) het dak bereikt worden en over de dijk worden gekeken.  
Geen jaartal en afdakje boven entree, geen ijzeren camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan 
achter- of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. De entree en trap werden nog eens door twee extra zijmuren 
afgeschermd. Eén van de muren is nog aanwezig. 
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Nummer GSP 19 

Locatie Perceel X-149, Oostdijk-Nieuwe Merwedeweg – Oostdijk (Polder de Biesbosch) 

Ligging 
Gericht op de NieuweMerwedeweg/Oostdijk nabij de aansluiting van de Zwanenplaatweg op de 
polderontsluitingsweg/dijk 
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Nummer GSP 19 

Locatie Perceel X-149, Oostdijk-Nieuwe Merwedeweg – Oostdijk (Polder de Biesbosch) 

Bijzonderheden 
Geen jaartal, wel een afdakje boven entree. Geen ijzeren camouflagehaken. Volledig intacte ijzeren in- en uitlaatbuizen 
voor ventilatie aan achter-of keelzijde. Conisch kopje voor periscoop. 
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Nummer GSP 20 

Locatie Perceel X-429 

Ligging In uiterste zuidwestpunt van de Polder De Biesbosch, op hoek Zuiddijk en Zuidwestdijk, gericht op de Tongplaat. 
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Nummer GSP 20 

Locatie Perceel X-429 

Bijzonderheden 

Geen jaartal, wel een afdakje boven de entree. Geen ijzeren camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor 
ventilatie aan achter- of keelzijde. 
NB In gebruik i.h.k.v. het vleermuizenproject door Natuur- & Vogelwacht Biesbosch (traliedeur) tussen portaal en sluis. 
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                                                                                                                                                                                                                                                       -43- 

 

Nummer GSP 21 

Locatie Perceel X-429 

Ligging 
Gericht op de Zuidwestdijk (en de Westhaven en de aanlegplaats Tongplaat), aan de Nieuwe Merwedeweg, ligging zeer 
nabij GSP 20 
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Nummer GSP 21 

Locatie Perceel X-429 

Bijzonderheden Geen ijzeren camouflagehaken. Geen conisch kopje voor periscoop. Bedoeld als commandopost (CP) binnen de linie. 
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Nummer GSP 22 

Locatie Perceel X-430, Zuidwestdijk-Nieuwe Merwedeweg 

Ligging 
Nabij en gericht op de afrit/aansluiting Zuidwestdijk naar polderontsluitende Noorderelsweg, de in- en uitwateringssluis 
van de polder en nabij de Westhaven (Polder de Biesbosch) 
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Nummer GSP 22 

Locatie Perceel X-430, Zuidwestdijk-Nieuwe Merwedeweg 

Bijzonderheden 
Geen jaartal en afdakje boven entree, geen ijzeren camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan 
achter- of keelzijde. Conisch kopje voor periscoop. 

 

   



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 23 

Locatie Perceel X-411, Noorderelsweg 2-Zuidwestdijk 

Ligging 
Nabij T-splitsing Zuidwestdijk en polderontsluitende Noorderelsweg, tegenover Westhaven en nabij de in-en 
uitwateringssluis van de Polder de Biesbosch (entree tot de Polder de Biesbosch). Tegenhanger van GSP 22 en 24. 

 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 23 

Locatie Perceel X-411, Noorderelsweg 2-Zuidwestdijk 

Bijzonderheden 
Volledig door bos en begroeiing omgeving en nu volledig onzichtbaar en onbereikbaar geworden.  
Geen ijzeren camouflagehaken. Conisch kopje voor periscoop. 

 

 Foto uit 1988 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 24 

Locatie Perceel W180, Zuidwestdijk (bij huidige Johannes Vis gemaal) 

Ligging 
Nabij in- en uitwateringssluis van Polder de Biesbosch, nabij Westhaven, nabij en gericht op T-splitsing 
polderontsluitende Noorderelsweg en Zuidwestdijk (= entree tot Polder de Biesbosch) 
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Nummer GSP 24 

Locatie Perceel W180, Zuidwestdijk (bij huidige Johannes Vis gemaal) 

Bijzonderheden 
Geen afdakje en/of jaartal boven entree. Camouflagehaken op schuine zijde dak. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor 
ventilatie aan achter- of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. 
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Nummer GSP 25 

Locatie Perceel X-368, Noorderelsweg 

Ligging 
Tegenhanger van GSP nr. 26, gelegen tussen Noorderels en Noorderelsweg nabij (vroegere) zwemlocatie Het Paviljoen, 
gericht op de Noorderelsweg. 
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Nummer GSP 25 

Locatie Perceel X-368, Noorderelsweg 

Bijzonderheden 

2e linie, geen afdakje boven entree, wel het jaartal 1940. Geen ijzeren camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen 
voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Conisch kopje voor periscoop.  
Nb Later geplaatst ijzeren traliehek tussen portaal en sluis. 
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Nummer GSP 26 

Locatie Perceel X-455, Noorderelsweg 6B (bij Paviljoen De Viersprong) 

Ligging 2e linie, tegenhanger van GSP nr. 25, gelegen aan en gericht op de Noorderelsweg. 
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Nummer GSP 26 

Locatie Perceel X-455, Noorderelsweg 6B (bij Paviljoen De Viersprong) 

Bijzonderheden 
Geen afdakje, wel het jaartal 1940 boven de entree. Geen ijzeren camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor 
ventilatie aan achter- of keelzijde.  
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Nummer GSP 27 

Locatie Perceel X-366, aan de noordzijde van de Noorderels (toegankelijk vanaf Oude Veerweg 4) 

Ligging 2e linie, gericht op zuidelijk stromende Noorderels en op Noorderelsweg. Gelegen midden in open akker. 
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Nummer GSP 27 

Locatie Perceel X-366, aan de noordzijde van de Noorderels (toegankelijk vanaf Oude Veerweg 4) 

Bijzonderheden 
Geen afdakje boven entree, geen camouflagehaken. Jaartal 1940 in binnenmuur entree. IJzeren in- en uitlaatbuizen 
voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Conisch kopje voor periscoop. 
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Nummer GSP 28 

Locatie Perceel W-21, Zanddijk 12 

Ligging 
Op buitendijks gelegen terp – de Prinsenheuvel – naast rietschuur, nabij haven (voormalige veerstoep), nabij 
uitwateringssluis Louisapolder (nu gemaal). Gericht op de Nieuwe Merwede. 
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Nummer GSP 28 

Locatie Perceel W-21, Zanddijk 12 

Bijzonderheden 
Geen jaartal en/of afdakje boven entree. Geen camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan 
achter- of keelzijde. Conisch kopje voor periscoop. 
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Nummer GSP 29 

Locatie Perceel W-115, Buitendijk 

Ligging 

1e (meest oostelijke) van een rij van 9 nog overgebleven groepsschuilplaatsen aan de Buitendijk, allen gericht op het 
Zuid-Maartensgat (de Dordtse Biesbosch). Oorspronkelijk liep de rij vanaf de Zuidwestdijk via de Prinsenheuvel tot aan 
Willemsdorp/Moerdijkbrug. In deze totale rij zijn zeker 6 andere schuilplaatsen gesloopt. De locaties hiervan zijn wel 
bekend dankzij luchtfoto’s van de RAF uit 1945. 
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Nummer GSP 29 

Locatie Perceel W-115, Buitendijk 

Bijzonderheden 

Geen jaartal, wel een afdakje boven de entree. Camouflagehaken op platte dakdeel. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor 
ventilatie aan achter- of keelzijde. Met duidelijke beschadigingen door beschietingen (inslagen) met name aan de 
noordwestelijke zijde. Meest beschadigde van alle groepsschuilplaatsen door beschietingen in 1944-1945. 

 

   


