Inleiding
Vanaf 1939 werden verschillende Europese landen door de Wehrmacht
onder de voet gelopen. Jarenlange bezetting en onderdrukking
volgde. Aan de westgrens van het Derde Rijk lag nog maar één gevaar:
dat van het Britse Koninkrijk. Vanaf dat eiland zouden de geallieerden
mogelijk terug kunnen slaan. In december 1941 gaf de Duitse
legerleiding het bevel tot de bouw van de Neue Westwall, later de
Atlantikwall genoemd. Dit moest een invasie voorkomen.
Het zou een 5.000 km lange verdedigingslinie worden langs de
kust van Noorwegen tot aan de grens van Frankrijk met Spanje
met duizenden betonnen bunkers, tienduizenden bouwwerken
van baksteen, honderdduizenden kilometers aan prikkeldraad en
loopgraven, veldversterkingen, lange anti-tankmuren en -tankgrachten
en allerlei soorten strand- en wegversperringen.

Opbouw Atlantikwall
In tegenstelling tot wat de naam suggereert was de Atlantikwall niet
een gesloten linie of een daadwerkelijke ‘muur’. De verdediging was
opgebouwd uit een keten van losstaande en zelfstandig opererende
steunpunten, de Duitsers noemden ze Widerstandsnest of Stützpunkt.
Een Widerstandsnest had vaak een klein oppervlak en een bezetting
van tien tot twintig man. De bewapening bestond uit (zware)
mitrailleurs, mortieren en een stuk veld- of antitankgeschut. Vaak
waren het infanteriegevechtsstellingen.
Een Stützpunkt heeft een groter oppervlak en een grotere bezetting.
Dit waren onder andere de kustbatterijen, luchtafweerstellingen,
radarstellingen en andere ‘grotere’ en belangrijkere functies binnen
de Atlantikwall. Alle steunpunten waren omheind met prikkeldraad
en de meeste bunkers en bouwwerken daarbinnen waren onderling
verbonden met loopgraven. Tussen de steunpunten lag gemiddeld een
afstand van een kilometer voorzien van prikkeldraad en versperringen
zoals mijnenvelden en tankhindernissen. De meest voorkomende
bunkers waren geschuts-, manschappen, en munitiebunkers.

Ook werden commando-, radar-, hospitaal- en waterbunkers gebouwd.
Sommige complexen bestonden uit tientallen bunkers waar meer dan
100 militairen verbleven.

Landfront en Seefront
De verdediging was niet alleen bedoeld om een invasie vanaf zee af te
slaan. Ook een aanval met luchtlandingstroepen vanuit het achterland
werd gevreesd. Er werden dan ook twee ‘fronten’ onderscheiden. Het
Seefront was de keten van steunpunten direct aan de kust, bedoeld om
het strand te verdedigen. Het Landfront waren de stellingen waarmee
het achterland werd beveiligd. Zodoende ontstond een volledig
rondom gesloten verdedigingsgordel.

Gradaties
In gebieden met belangrijke, invasiegevoelige of strategische locaties
zoals havens, industrie, steden of infrastructuur waarlangs aanvallers
in het achterland konden komen, was de verdediging intensiever

dan langs delen van de kust waarachter meren, natuurgebied lag of
landbouw plaatsvond. De Duitsers noemden deze militair minder
belangrijke gebieden Freie Küste. De andere gebieden kregen een
fortiﬁcatiegradatie zoals Stützpunktgruppe of Festung.
Een Stützpunktgruppe is een verzameling van Widerstandsnester en
Stützpunkte. Van hieruit werd een groot gebied verdedigd met soms
wel een oppervlakte van tientallen kilometers. De stellingen waren
met elkaar verbonden door tankversperringen en mijnenvelden. Op
plaatsen waar de Duitsers de kans op een aanval zeer waarschijnlijk
achtten, noemden ze de verzameling van steunpunten een
Verteidigungsbereich. In Nederland ging het dan om belangrijke
havens zoals Hoek van Holland, IJmuiden of Vlissingen. De zwaarste
verdedigingsvorm heette vanaf 1944 Festung. In zo’n gebied mochten
de Duitsers zich niet overgeven en konden ze enkele maanden
vechten zonder bevoorrading van buitenaf.
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Dit is de printversie van de wandelroute.
In de wandelgids kunt u de volledige weergave van deze foto zien.
De wandelgids is te bestellen op www.atlantikwallroute.com
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