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Nummer  GSP 30 

Locatie Perceel W-115, Buitendijk 

Ligging 
2e van een rij van 9 nog overgebleven groepsschuilplaatsen aan de Buitendijk, allen gericht op het Zuid-Maartensgat 

(de Dordtse Biesbosch). Tegenover haventje en steiger. 
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Nummer GSP 30 

Locatie Perceel W-115, Buitendijk 

Bijzonderheden 
Afdakje boven entree. Jaartal 1940 op binnenmuur entree. Camouflagehaken op platte dakdeel. IJzeren in- en 

uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Sporen van beschietingen (1944-1945) aan zuidwestkant. 
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Nummer GSP 31 

Locatie Perceel W-115, Buitendijk 

Bijzonderheden 
3e van een rij van 9 nog overgebleven groepsschuilplaatsen aan de Buitendijk, allen gericht op het Zuid-Maartensgat 

(de Dordtse Biesbosch). Nabij T-splitsing met polderontsluitingsweg (richting boerderijen). 
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Nummer GSP 31 

Locatie Perceel W-115, Buitendijk 

Bijzonderheden 
Camouflagehaken op platte dakdeel. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Geen conisch 

kopje voor periscoop. Sporen van verwijderd, later aanbouwsel op zuidmuur. 
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Nummer GSP 32 

Locatie Perceel W-119, Buitendijk 

Bijzonderheden 
4e van een rij van 9 nog overgebleven groepsschuilplaatsen aan de Buitendijk, allen gericht op het Zuid-Maartensgat 

(de Dordtse Biesbosch). 
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Nummer GSP 32 

Locatie Perceel W-119, Buitendijk 

Bijzonderheden 
Camouflagehaken op platte dakdeel. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Geen conisch 

kopje voor periscoop. Duidelijke inslag in zuidmuur (1944-1945). 
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Nummer GSP 33 

Locatie Perceel W-119 

Bijzonderheden 
5e van een rij van 9 nog overgebleven groepsschuilplaatsen aan de Buitendijk, allen gericht op het Zuid-Maartensgat 

(de Dordtse Biesbosch). 
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Nummer GSP 33 

Locatie Perceel W-119 

Bijzonderheden 

Wel een afdakje, geen jaartal boven entree. Camouflagehaken op platte dakdeel. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor 

ventilatie aan achter- of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. Beschadigingen door inslagen/beschietingen  

(1944-1945) in zuidwand. 
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Nummer GSP 34 

Locatie Perceel W-119, Buitendijk 

Bijzonderheden 
6e van een rij van 9 nog overgebleven groepsschuilplaatsen aan de Buitendijk, allen gericht op het Zuid-Maartensgat 

(Dordtse Biesbosch). 
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Nummer GSP 34 

Locatie Perceel W-119, Buitendijk 

Bijzonderheden 

Wel afdakje, geen jaartal boven entree. Camouflagehaken op platte dakdeel. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie 

aan achter- of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. Inslagschade (1944-1945) aan west- en zuidmuur naast 

entree. 
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Nummer GSP 35 

Locatie Perceel W-121, Buitendijk 

Ligging 
7e van een rij van 9 nog overgebleven groepsschuilplaatsen aan de Buitendijk, allen gericht op het Zuid-Maartensgat  

(Dordtse Biesbosch). 
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Nummer GSP 35 

ocatie Perceel W-121, Buitendijk 

Bijzonderheden 
Wel afdakje, geen jaartal boven entree. Camouflagehaken op platte dakdeel. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie 

aan achter- of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. 
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Nummer GSP 36 

Locatie Perceel W-121, Buitendijk 

Ligging 
8e van een rij van 9 nog overgebleven groepsschuilplaatsen aan de Buitendijk, allen gericht op het Maartensgat 

(Dordtse Biesbosch). 
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Nummer GSP 36 

Locatie Perceel W-121, Buitendijk 

Bijzonderheden 
Jaartal 1940 boven entree, geen afdakje. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Conisch 

kopje voor periscoop. Diepe inslagen (1944-1945) in zuidmuur. Geen camouflagehaken op dak of schuine zijden. 
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Nummer GSP 37 

Locatie Perceel W-121, Buitendijk 

Ligging 

9e van een rij van 9 nog overgebleven groepsschuilplaatsen aan de Buitendijk, allen gericht op het Zuid-Maartensgat 

(de Dordtse Biesbosch). Gelegen ten oosten van de kruising van de spoorweg Breda-Dordrecht met de Buitendijk en de 

polderontsluitende Beerpolderweg. Gericht op de Buitendijk. 
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Nummer GSP 37 

Locatie Perceel W-121, Buitendijk 

Bijzonderheden 
Geen afdakje, wel jaartal 1940 boven de entree. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. 

Conisch kopje voor periscoop. Geen camouflagehaken op het dak.  
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Nummer Rivier- of Brugkazemat 38, ook wel Willemsdorp I genoemd. 

Locatie Perceel V-734, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug 

Ligging 
Direct ten westen van en parallel aan de spoorlijn Rotterdam-Breda.  

Ter verdediging van de Moerdijk spoorbrug en het Hollandsch Diep, samen met de zuidelijker gelegen VIS-kazemat 40. 
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Nummer Rivier-of brugkazemat 38, ook wel Willemsdorp I genoemd. 

Locatie Perceel V-734, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug 

Bijzonderheden 

Jaartal 1936 boven afdakje boven oorspronkelijke entree in noordmuur. Entree is door Duitsers omgebouwd tot 

schietgat en een tweede nieuw schietgat is aangebracht.  

Twee schietgaten voor kanon en mitrailleur in zuidmuur, door Duitsers omgebouwd tot entree met ijzeren deur en 

dichtgezet. Hergebruikt en omgebouwd door Duitse leger, waarbij oorspronkelijke schiet(in)richting is gedraaid, entree 

is gewijzigd en Tobruk is bijgebouwd aan noordzijde. De wijziging in schietrichting en entree heeft mogelijk ook intern 

tot aanpassingen geleid. De ijzeren plafondgeleiderail voor het Nederlandse kanon is nog aanwezig. Op het dak is een 

Nederlandse geschutsopstelling gemaakt waarvoor een lage bakstenen dakrand is aangebracht.  

De tegenhanger, de rivier-brugkazemat Willemsdorp II, direct ten westen van de verkeersweg/verkeersbrug Moerdijk, 

is gesloopt. 
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Nummer Rivier-of brugkazemat 38, ook wel Willemsdorp I genoemd. 

Locatie Perceel V-734, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug 

Bijzonderheden Westmuur (volledig intact) en zuid-oostmuur (omgebouwd) 
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Nummer Rivier-of brugkazemat 38, ook wel Willemsdorp I genoemd. 

Locatie Perceel V-734, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug 

Bijzonderheden Foto mei 1940, Nederlandse kazemat kort na de verovering door Duitse bezetter (Fallschirmjäger). 

 

  

Foto van de met camouflage beschilderde kazemat, kort na mei 1940, veroverd door de Duitse bezetter getuige de Duitstalige opschriften. Zicht op de zuidmuur met de twee 

Nederlandse schietgaten voor kanon en mitrailleur. Door de Duitsers is het rechterschietgat later omgebouwd tot entree en het linker dichtgezet. Op het dak van de kazemat is 

nog de Nederlandse geschutsopstelling met zwaar machinegeweer aanwezig. 
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Nummer Rivier-of brugkazemat 38, ook wel Willemsdorp I genoemd. 

Locatie Perceel V-734, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug 

Bijzonderheden Interieur kazemat 

 

         
Jaartal 1936 op de achtergevel (links), ijzeren plafondrails voor verplaatsen kanon in detail(rechts) 

    
Schietgat gericht op het portaal en de antreesluis (links) en opstelplaats of affuit voor kano (rerchts). 
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Nummer Rivier-of brugkazemat 38, ook wel Willemsdorp I genoemd. 

Locatie Perceel V-734, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug 

Bijzonderheden Interieur en exterieur kazemat, met Duitse wijzigingen 

 

     
Door Duitsers dichtgezette Nederlandse schietopening (links).    Restanten baksteenopbouw geschutopstelling bovenop kazemat (rechts). 

 

      
Schietopeningen (binnen- en buiten aanzicht). Deze kazemat uit 1936 was volledig ingericht en uitgerust, ook het ijzerwerk was hierin geplaatst in tegenstelling tot de 

groepsschuilplaatsen uit 1940. 
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Nummer GSP 39 

Locatie Perceel V-738, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug 

Ligging Ten oosten van de spoorlijn Rotterdam-Breda. Gericht op de Moerdijk spoorbrug 
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Nummer GSP 39 

Locatie Perceel V-738, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug 

Bijzonderheden 

Geen afdakje, wel jaartal 1940 boven entree. Geen ijzeren camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor 

ventilatie aan achter-of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. 

In de kazemat verschillende Duitse teksten in zwarte verf. Er is twijfel of deze GPS door de Duitsers daadwerkelijk is 

hergebruikt. Mogelijk zijn de teksten aangebracht i.v.m. opnames voor de film ‘Sprung in den Feind’ die in juni 1942 op 

locaties ronde de Moerdijkbruggen is opgenomen (was Duitse propaganda voor de geslaagde inzet van parachutisten in 

de meidagen 1940). 
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Nummer Zware mitrailleur of VIS-kazemat 40, ook wel Hollandsch Diep II genoemd 

Locatie Perceel V-738, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug (en HSL) 

Ligging 

Direct ten westen van en parallel aan de spoorlijn Rotterdam-Breda.  

Ter verdediging van de Moerdijk spoorbrug, het Hollandsch Diep en de Dordtse Kil, samen met de noordelijker gelegen 

rivier-of brugkazemat 38 (Willemsdorp I).  

Zijn gesloopte tegenhanger, de VIS-kazemat Hollandsch Diep I, stond aan de overkant van de Dordtse Kil in Strijen. 
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Nummer Zware mitrailleur of VIS-kazemat 40, ook wel Hollandsch Diep II genoemd 

Locatie Perceel V-738, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug (en HSL). 

Bijzonderheden 

Zware mitrailleur of VIS-kazemat. In afwijking van de standaard is de kazemat van een klimkoker voorzien om er in te 

kunnen komen. De kazemat is door het Duitse leger hergebruikt en voorzien van een bakstenen geschutsopstelling 

(FLAK-stellung, FLugzeug Abwehr Kanone) op het platte dak.  

 

   

Rechtsonderaan is de toegang tot de klimkoker/ingang te zien (links).                                    Ligging pal naast het spoor (rechts)
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Nummer Zware mitrailleur of VIS-kazemat 40, ook wel Hollandsch Diep II genoemd 

Locatie Perceel V-738, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug (en HSL). 

Bijzonderheden 
Zware mitrailleur of VIS-kazemat.  

De klimkoker als entree tot de kazemat, met het jaartal 1937 
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Nummer Zware mitrailleur of VIS-kazemat 40, ook wel Hollandsch Diep II genoemd 

Locatie Perceel V-738, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug (en HSL). 

Bijzonderheden 

Zware mitrailleur of VIS-kazemat.  

De kazemat is door het Duitse leger hergebruikt en voorzien van een bakstenen geschutsopstelling (FLAK-stellung, 

FLugzeug Abwehr Kanone) op het platte dak. De baksteenmuren zijn aan de buiten- en bovenzijde afgewerkt met een 

betonlaag. 

 

   

Details van de bakstenen FLAK-opstelling. De bakstenen muren zijn aan de buiten- en bovenzijde met een betonlaag afgewerkt.
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Nummer Zware mitrailleur of VIS-kazemat 40, ook wel Hollandsch Diep II genoemd 

Locatie Perceel V-738, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug (en HSL). 

Bijzonderheden Zware mitrailleur of VIS-kazemat: interieur 

 

   
Interieurfoto’s met ijzerwerk voor deuren en ijzeren afsluiters van schietopeningen.
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Nummer Zware mitrailleur of VIS-kazemat 40, ook wel Hollandsch Diep II genoemd 

Locatie Perceel V-738, oprit/landhoofd Moerdijk spoorbrug (en HSL). 

Bijzonderheden Zware mitrailleur of VIS-kazemat: interieur  

 

   

Interieurfoto’s met divers ijzerwerk: links het urinoir, rechts onderdeel van de geschutsopstellling
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Nummer Dubbele, zware mitrailleur kazemat 41  

Locatie Perceel Z-32, bruggenhoofd Moerdijk  

Ligging In het noordelijke bruggenhoofd van de Moerdijk verkeersbrug gericht op de Hollandsch Diep. 
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Nummer Dubbele, zware mitrailleur kazemat 41  

Locatie Perceel Z-32, bruggenhoofd Moerdijk verkeersbrug 

Bijzonderheden 

Zware, dubbele  mitrailleur of VIS-kazemat.  

De kazemat is door latere verbouwingen van het bruggenhoofd behoorlijk aangetast (muren deels weggebroken), maar 

nog altijd herkenbaar aanwezig.  

 

   

Huidige, nieuwe entree tot de kazemat aan de rivierzijde van de brugpeiler.                    Zicht op de onderzijde van de brug vanaf de nieuwe entree.
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Nummer Dubbele, zware mitrailleur kazemat 41  

Locatie Perceel Z-32, bruggenhoofd Moerdijk verkeersbrug 

Bijzonderheden 

Zware, dubbele mitrailleur of VIS-kazemat.  

De kazemat is door latere verbouwingen van het bruggenhoofd behoorlijk aangetast (weggebroken), maar nog altijd 

herkenbaar aanwezig: interieur   

 

   

Deels weggebroken en deels nog aanwezige muren van de brugkazemat.
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Nummer Dubbele, zware mitrailleur of VIS-kazemat 41  

Locatie Perceel Z-32, bruggenhoofd Moerdijk verkeersbrug 

Bijzonderheden 

Zware, dubbele  mitrailleur of VIS-kazemat.  

De kazemat is door latere verbouwingen van het bruggenhoofd behoorlijk aangetast, maar nog altijd herkenbaar 

aanwezig.  

 

   
 
Oorspronkelijke klimkoker/ingang tot de kazemat: uitkomen op de .                                               Interieur kazemat met deels weggebroken muren (rechts)
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Nummer GSP 42 

Locatie Perceel V1340, Rijksstraatweg (Jachthaven Europarcs) 

Ligging Aan de Dordtse Kil, op een in het Hollandsch Diep uitstekende landtong, gericht op het Hollandsch Diep. 
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Nummer GSP 42 

Locatie Perceel V-1340, Rijksstraatweg (Jachthaven Europarcs) 

Bijzonderheden 
Aanzet voor afdakje (niet gerealiseerd) en jaartal 1940 boven de entree. Geen camouflagehaken. IJzeren in- en 

uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. 
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Nummer GSP 43 

Locatie Perceel W-231, bij Polder Oudendijk nr. 2a 

Ligging Nabij sluis/duiker in spoorlijn Rotterdam-Breda, gericht op sluis en spoorlijn 
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Nummer GSP 43 

Locatie Perceel W-109, bij Polder Oudendijk nr. 2a 

Bijzonderheden 

Jaartal 1940 en afdakje boven entree. Entree met niet oorspronkelijke, later geplaatste, ijzeren deur. Geen 

camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Geen conisch kopje voor 

periscoop. 
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Nummer GSP 44 

Locatie Perceel W-119, nabij Polder Oudendijk 1-3 

Ligging Gericht op de landbouwgronden achter/ten zuiden van boerderij Polder Oudendijk 1-3  
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Nummer GSP 44 

Locatie Perceel W-119, nabij Polder Oudendijk 1-3 

Bijzonderheden 

Geen afdakje, wel jaartal 1940 boven entree. Geen camouflagehaken. Complete ijzeren in- en uitlaatbuizen voor 

ventilatie aan achter- of keelzijde. Conisch kopje voor periscoop. 

Tijdens de oorlog daadwerkelijk gebruikt als schuilplaats, vooral door bewoners uit de omgeving.  
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Nummer GSP 45 

Locatie Perceel W-114, Polder Oudendijk 9 (Den Engel) 

Ligging 
Gericht op de landbouwgronden achter/ten zuiden van de Polder Oudendijk (polderontsluitingsweg), nabij boerderij 

Den Engel (inkwartiering/toevlucht bewoners), in open terrein. 

 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 45 

Locatie Perceel W-114, Polder Oudendijk 9 (Den Engel) 

Bijzonderheden 

Afdakje boven entree. Geen camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. 

Conisch kopje voor periscoop. 

Is tijdens de oorlog daadwerkelijk als schuilplaats door bewoners gebruikt. Nu in gebruik als opslagplaats. 

 

  



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 46 

Locatie Perceel W-107 

Ligging 
Direct ten oosten van de spoorlijn Rotterdam-Breda, ten noorden van (voormalige) Vissersgat.  

Tegenhanger van GSP 47 aan andere zijde spoorlijn. Gericht op het Vissersgat (nu smalle sloot). 

 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 46 

Locatie Perceel W-107 

Bijzonderheden 
Geen camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Conisch kopje voor 

periscoop. Sporen van een inslag aan de westgevel. 

 

  



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 47 

Locatie Perceel V-2024, Oude Beerpoldersekade (in de zuidpunt van Dordtse Kil IV) 

Ligging Gericht op de spoorlijn Rotterdam-Breda. Tegenhanger GSP 46 aan andere zijde spoorlijn. 

 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 47 

Locatie Perceel V-2024, Oude Beerpoldersekade (in de zuidpunt van Dordtse Kil IV) 

Bijzonderheden 

Lichte variant op standaardtype: ipv van een afdakje boven de entree was hier een afdak over de hele breedte van de 

muur gepland (maar niet gerealiseerd). Jaartal 1940 boven entree. IJzeren camouflagehaken op de schuine zijden van 

het dak. 

NB In verband met de toekomstige dijkversterking zal deze groepsschuilplaats meer in het dijklichaam zelf worden 

opgenomen en minder duidelijk aanwezig zijn. 

 

    



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 48 

Locatie Perceel Q-9752, landgoed Amstelwijck 

Ligging 

De buitenplaats Amstelwijck heeft tijdens de inrichting tot Nederlands militair hoofdkwartier ook gediend als 

Pionierpark. Van hieruit werd de bouw van de groepsschuilplaatsen en stellingen langs het Zuidfront gecoördineerd. In 

het pionierpark zelf werden 4 GSP’s gebouwd (GSP 48, 49, 50 en 57), gericht op de (vlucht)weg met brug vanuit Klein 

Amstelwijck.  

 

 

   



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 48 

Locatie Perceel Q-9752, landgoed Amstelwijck 

Bijzonderheden 
Afdakje en jaartal 1940 boven entree. Geen camouflagehaken (niet nodig, stond toen ook al in bos). Entree is 

dichtgemetseld. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. 

 

   



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

 

                                                                                                                                                                                                                                                       -51- 

 

Nummer GSP 49 

Locatie Perceel Q-9752, landgoed Amstelwijck 

Ligging 

De buitenplaats Amstelwijck heeft tijdens de inrichting tot Nederlands militair hoofdkwartier ook gediend als 

Pionierpark. Van hieruit werd de bouw van de groepsschuilplaatsen en stellingen langs het Zuidfront gecoördineerd. In 

het pionierpark zelf werden 4 GSP’s gebouwd (GSP 48, 49, 50 en 57), gericht op de (vlucht)weg met brug vanuit Klein 

Amstelwijck. 

 

  



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 49 

Locatie Perceel Q-9752, landgoed Amstelwijck 

Bijzonderheden 
Afdakje en jaartal 1940 boven entree. Geen camouflagehaken (niet nodig, stond toen ook al in bos). Entree is 

dichtgemetseld. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. 

 

    

Dichtgezette entree tot schuilplaats (links)                                                                      Foto uit de meidagen 1940 met gevallen Nederlandse militairen bij de schuilplaats. 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 50 

Locatie Perceel Q-9752, landgoed Amstelwijck 

Ligging 

De buitenplaats Amstelwijck heeft tijdens de inrichting tot Nederlands militair hoofdkwartier ook gediend als 

Pionierpark. Van hieruit werd de bouw van de groepsschuilplaatsen en stellingen langs het Zuidfront gecoördineerd. In 

het pionierpark zelf werden 4 GSP’s gebouwd (GSP 48, 49, 50 en 57), gericht op de (vlucht)weg met brug vanuit Klein 

Amstelwijck. 

 

  



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 50 

Locatie Perceel Q-9752, landgoed Amstelwijck 

Bijzonderheden 

Van deze groepsschuilplaats resteren alleen nog brokstukken. In 1945 is deze volledig geëxplodeerd waarbij een 

burgerdode is gevallen. Het verhaal in het kort: toen verzetsman Kees Kappelhof (Lid BS-SG 1cie) op 11 maart 1945 

deze groepsschuilplaats betrad om inlichtingen te verzamelen, detoneerde de lading munitie op onverklaarbare wijze. 

Van de jonge verzetsstrijder is nooit iets teruggevonden.  

 

  
Verspreide soms duidelijk herkenbare brokstukken in het park, . 

Zie voor details een video over de groepsschuilplaatsen in het Amstelwijckpark: http://www.youtube.com/watch?v=hqcBRW8XydM (d.d. 22 augustus 2011) 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 57 

Locatie Perceel Q-9752, landgoed Amstelwijck 

Ligging 

De buitenplaats Amstelwijck heeft tijdens de inrichting tot Nederlands militair hoofdkwartier ook gediend als 

Pionierpark. Van hieruit werd de bouw van de groepsschuilplaatsen en stellingen langs het Zuidfront gecoördineerd. In 

het pionierpark zelf werden 4 GSP’s gebouwd (GSP 48, 49, 50 en 57), gericht op de (vlucht)weg met brug vanuit Klein 

Amstelwijck. 

 

    



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 57 

Locatie Perceel Q-9752, landgoed Amstelwijck 

Bijzonderheden 

Afdakje en jaartal 1940 boven entree. Geen camouflagehaken (niet nodig, stond toen ook al in bos). Entree is 

dichtgemetseld. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. 

Entree dichtgemetseld, maar weer deels opengehakt. 

 

  



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 51 

Locatie Perceel I-1952, Provincialeweg, nabij Zuidendijk 314 

Ligging 2e linie, gericht op de Zuidendijk 

 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 51 

Locatie Perceel I-1952, Provincialeweg, nabij Zuidendijk 314 

Bijzonderheden 
Geen camouflagehaken. Zwaar begroeid. Niet (meer) toegankelijk. Conisch kopje voor periscoop.  

NB Electriciteitskast aan entreezijde. 

 

  



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 52 

Locatie Perceel I-2188, Zuidendijk (ten zuiden van nr. 322) 

Ligging 2e linie (langs Zuidendijk), gericht op de Provincialeweg. 

 

 



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

 

                                                                                                                                                                                                                                                       -60- 

Nummer GSP 52 

Locatie Perceel I-2188, Zuidendijk (ten zuiden van nr. 322) 

Bijzonderheden 
Geen afdakje en jaartal boven entree, geen 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 53 

Locatie Perceel  Y-198, Zeedijk 

Ligging Gericht op de Zeedijk 

 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 53 

Locatie Perceel  Y-198, Zeedijk 

Bijzonderheden 
Geen afdakje. Jaartal 1940 op de binnenmuur van de entree. 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 54 

Locatie Perceel X-443, Buitendijk 

Ligging Buitendijks gelegen nabij griendkeet/woning op woonheuvel in de grienden. Gericht op de Nieuwe Merwede/Buitendijk. 

 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 54 

Locatie Perceel X-443, Buitendijk 

Bijzonderheden 
Geen camouflagehaken, vrijwel volledig ingebouwd. Conisch kopje voor periscoop. 

 

 

   



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 55 

Locatie Perceel Y-269, Heerenweg nabij nr. 1-3 - Provincialeweg 

Ligging 2e linie Provinciale weg. Gericht op de Heerenweg. Tegenhanger GSP nr. 56 aan overzijde Provincialeweg. 

 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 55 

Locatie Perceel Y-269, Heerenweg nabij nr. 1-3 - Provincialeweg 

Bijzonderheden 
Geen afdakje en geen jaartal boven entree, geen 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 56 

Locatie Perceel Y-244, Provincialeweg nr. 12 (nabij 12b) 

Ligging 2e linie, tegenhanger van GSP nr. 55 aan zuidzijde Provincialeweg. Gericht op de Provincialeweg. 

 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 56 

Locatie Perceel Y-244, entree Provincialeweg nr. 12 (nabij 12b) 

Bijzonderheden Volledig overgroeid/begroeid. Conisch kopje voor periscoop. 

 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 58 

Locatie Perceel X 364, Oude Veerweg 4 

Ligging 
Nabij kruising in Oude Veerweg met brug over de Noorderels, mogelijk tegenhanger GSP nr. 27. 

Wrsch. gericht op de kruising met brug. 

 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 58 

Locatie Perceel X 364, Oude Veerweg 4 

Bijzonderheden 
Een schuilplaats die nu onder een loods ligt. Men heeft destijds naast de schuilplaats een diep gat gegraven en hem 

daarin laten omkieperen.  

 

 Luchtfoto RAF, 1945 



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 59 

Locatie Perceel Q-6688, landgoed Gravenstein, aan Koekebakkerskil 

Ligging 
In samenhang met pionierkamp op Landgoed Amstelwijck aan de andere zijde van de Koekebakkerskil.  

Gericht op het zuiden, richting westelijke entreeweg Landgoed Gravenstein vanaf Rijksstraatweg 

 

       



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 59 

Locatie Perceel Q-6688, landgoed Gravenstein, aan de Koekebakkerskil 

Bijzonderheden 

Afdakje en jaartal 1940 boven entree. Geen camouflagehaken. IJzeren in- en uitlaatbuizen voor ventilatie aan achter- 

of keelzijde. Geen conisch kopje voor periscoop. 

De schuilplaats is al tijdens de bouw in 1940 zeer sterk verzakt. Met de bouw van de twee noordelijker gelegen 

schuilplaatsen is daarom gestopt nadat de funderingsplaten waren gestort (nr. 60 en nr. 61). Entree is dichtgemetseld. 

 

  



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

 

                                                                                                                                                                                                                                                       -73- 

 

Nummer GSP 60 

Locatie Perceel Q-6688, landgoed Gravenstein, aan de Koekebakkerskil 

Ligging 
In samenhang met pionierkamp op Landgoed Amstelwijck aan de andere zijde van de Koekebakkerskil.  

Gericht op het zuiden, richting westelijke entreeweg Landgoed Gravenstein vanaf Rijksstraatweg 

Bijzonderheden 

Nadat GSP nr. 59 al tijdens de bouw zwaar ging verzakken is besloten de met de afbouw van de twee noordelijker 

gelegen schuilplaatsen nrs. 60 en 61 te stoppen nadat alleen de funderingsplaten waren gestort.  

Betonnen funderingsplaat is nog aanwezig.  
 

    



Kazematten en groepsschuilplaatsen (GSP) in de linie Zuidfront Vesting Holland, 1936-1940 (ensemble) 
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Nummer GSP 61 

Locatie Perceel Q-6688, landgoed Gravenstein, aan de Koekebakkerskil 

Ligging 
In samenhang met pionierkamp op Landgoed Amstelwijck aan de andere zijde van de Koekebakkerskil.  

Gericht op het zuiden, richting westelijke entreeweg Landgoed Gravenstein vanaf Rijksstraatweg 

Bijzonderheden 

Nadat GSP nr. 59 al tijdens de bouw zwaar ging verzakken is besloten de met de afbouw van de twee noordelijker 

gelegen schuilplaatsen nrs. 60 en 61 te stoppen nadat alleen de funderingsplaten waren gestort.  

Betonnen funderingsplaat is nog aanwezig.  

 

    


