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Spreker de heer T. de Kruijf is oud-militair en onder andere nauw betrokken bij de Stichting Menno 
van Coehoorn. Deze stichting zet zich in voor het behoud van oude vesting- en verdedigingswerken. 
Het verhaal van de spreker werd gepubliceerd in het kwartaalblad van Historisch Genootschap 
Waddinxveen, 13e jaargang no.1.  

Duitse stellingen en inundaties in Zuid-Holland tijdens de Tweede Wereldoorlog  

Voor de verdediging van het Duitse Rijk werd in de jaren dertig van de twintigste eeuw langs de 
westgrens de zogenoemde Westwall 
aangelegd. Deze werd door de Geallieerden 
ook wel de Siegfriedline genoemd. Nadat in 
het voorjaar van 1940 de Westeuropese 
landen onder de voet waren gelopen, strekte 
de westgrens van het rijk langs de Atlantische 
en Noordzeekust zich uit van de Noordkaap 
tot aan de Spaans-Franse grens. De 
voorgenomen aanval op Groot-Brittannië werd 
echter afgelast, want Hitler richtte zijn blik 
op de Sovjet-Unie. Hierdoor groeide de 
noodzaak langs de kust verdedigingswerken te 
bouwen. Deze werken zijn algemeen bekend 
en werden aangeduid met de naam 
Atlantikwall.  
 

Nauwelijks bekend is echter dat op enige afstand van de kust ook verdedigingslinies werden 
aangelegd. In de lezing wordt een algemeen overzicht gegeven van de ligging van de verschillende 
Duitse verdedigingslinies. Daarna zal de blik worden gericht op de verdedigingswerken in het Groene 
Hart en de wijze waarop de inundaties tot stand kwamen. De Engelsen slaagden in hun opzet de 
Duitsers te doen geloven dat een invasie in Holland tot de mogelijkheden behoorde. De bestaande 
Hollandse Waterlinie werd door de Duitsers omgebouwd tot een eigen verdedigingslinie, die liep 
door het Groene Hart ten westen van Gouda. Bij de linie maakten de Duitsers ook gebruik van een 
beproefd Nederlands verdedigingsmiddel: de inundatie. Gelukkig zijn de plannen voor het onder 
water zetten van dit deel van Holland nooit tot uitvoering gebracht.  
Op de foto ziet u het restant van de bunker op de Oostringdijk te Gouda. 

 


