De Hilversumse tankgracht
Pieter Hoogenraad

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Rond Hilversum

liep in de laatste oorlogsjaren een tankgracht, die het hoofdkwartier van de Wehrmacht moest be-

schermen. Om de herinnering aan de tankgracht levend te houden plaatste ‘Albertus Perk’ onlangs in

samenwerking met het Goois Natuurreservaat en de gemeente Hilversum drie informatieborden op

plekken waar de tankgracht liep. In dit artikel besteedt Pieter Hoogenraad, die het initiatief nam tot

het plaatsen van de informatieborden, aandacht aan de tankgracht.

In mei 1940 werd Nederland door de Duitsers bezet. Hitler benoemde Arthur Seyss-Inquart tot Reichskommissar für
die besetzten Niederländischen Gebiete. De rijkscommissaris
was verantwoordelijk voor het civiele bestuur van Nederland. Naast hem werd General der Flieger Friedrich Christian Christiansen aangesteld als Wehrmachtbefehlshaber in
den Niederlanden. Hij voerde het bevel over alle in Nederland gelegen Duitse troepen en had als taak het handhaven van de orde. Christiansen, een succesvolle zeevlieger
uit de Eerste Wereldoorlog, vestigde zich in het pand van
het voormalige Departement van Oorlog aan het Plein 4
in Den Haag. Zijn functie was nieuw en speciaal door Hitler voor het Nederlandse bezette gebied gecreëerd. Veel
macht had Christiansen in de praktijk niet, maar van de
macht die hij had, maakte hij soms excessief gebruik. Lou
de Jong beschrijft hem als ‘noch krachtig, noch ijverig
maar wel een echte Nazi’.1
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Verhuizing Hilversum
Nadat de Verenigde Staten in december 1941 na de aanval
op Pearl Harbor toegetreden waren tot het kamp van de
Geallieerden, groeide bij de Duitsers de angst voor een
landingsoperatie op de Europese kust. Nog diezelfde
maand gaf de Führer opdracht tot de bouw van enorme
verdedigingswerken, de Atlantikwall, aan de kust van Nederland, België en Frankrijk. De bouw daarvan had grote
gevolgen voor bezet Nederland. Het strand en de duinen
werden tot verboden gebied verklaard en een deel van
Scheveningen dat dicht bij het strand lag werd ontruimd.
Seyss-Inquart bleef conform de wensen van Hitler in de
voormalige residentie. maar de belangrijkste Duitse militaire bureaus verlieten Den Haag.2
Het hoofdkwartier van de Wehrmachtbefehlshaber werd verplaatst naar Hilversum. Waarom de keuze op deze stad
viel is niet geheel duidelijk. Aangenomen kan worden dat
de centrale ligging in Nederland, de aanwezigheid van

De Wehrmacht liet in 1944 rond Hilversum een tankgracht graven. Op deze Cito-kaart van het Gooi is het verloop van de
versterkingen door de Duitsers ingetekend. (coll. Kees van Aggelen)
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Na de Nederlandse capitulatie in mei 1940 benoemde Hitler General der Flieger Friedrich Christian
Christiansen tot Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden. In 1942 verplaatste deze zijn hoofdkwartier van Den Haag naar Hilversum. De tankgracht was
bedoeld om de Wehrmachtbefehlshaber en zijn staf
tegen een geallieerde aanval te beschermen.

Aanvankelijk nam Christiansen zijn intrek in het Hilversumse raadhuis.
Het gebouw en vooral de toren werden gecamoufleerd om het raadhuis
vanuit de lucht moeilijker zichtbaar te maken. (foto coll. Stevens)

zowel een treinstation als een vliegveld, de omroep met
zijn faciliteiten op het gebied van de telecommunicatie,
de bosrijke omgeving die camouflage gemakkelijker
maakte en - wie weet - de aanwezigheid van aantrekkelijke woonhuizen daarbij een rol speelden. In mei 1942
nam Christiansen met zijn staf zijn intrek in het raadhuis
en verschillende andere gebouwen zoals het Grand Hotel
Gooiland.
Om de staf van de Wehrmachtbefehlshaber te huisvesten
werd een groot aantal woningen in Hilversum geconfisqueerd. De bewoners kregen soms maar vierentwintig
uur de tijd om te verhuizen. Het merendeel van de inventaris moesten zij achterlaten. Duitse militairen namen er
hun intrek. Hoe hoger de rang van de militair, des te
mooier zijn woning. Christiansen zelf betrok villa Rusthoek in Baarn.

Zitadelle Hilversum
In de loop van 1943 ontruimde de staf van de Wehrmacht
het raadhuis en nam zijn intrek in de gebouwen van de
S.A. Rudelsheimstichting aan de Verdilaan. Deze stich-
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ting had daar in 1925 een tehuis voor joodse verstandelijk
gehandicapte kinderen, Beth Azarja, gevestigd. Het instituut werd gedwongen te verhuizen naar de Monnikenberg. Later werden de kinderen gedeporteerd naar
Westerbork en zijn vervolgens in het vernietigingskamp
Sobibor vermoord. Op het sportveld van het complex van
de Rudelsheimstichting bouwden de Duitsers een grote
bunker, die tegenwoordig bekend staat als de Blaskowitzbunker. De bunker was bestemd voor de Führungsstab
van Christiansen. Het complex kreeg de codenaam Sommerlager. Een groot deel van het Noordelijk Villagebied
werd Sperrgebiet en werd Zitadelle Hilversum genoemd.
Britse vliegtuigen voerden tot twee keer toe bombardementen uit om het hoofdkwartier te treffen. Bij het eerste
bombardement op 29 december 1944 werd vooral het gebied rond de watertoren getroffen. Het tweede bombardement, op 20 maart 1945, op de omgeving van de
bunker, was succesvoller. Naar schatting werden honderd à tweehonderd Duitse militairen gedood. Verschillende gebouwen waaronder die van de Rudelsheimstichting werden getroffen, maar de betonnen bunker

Villa Rusthoek in Baarn waar Christiansen woonde. (foto Hanneke
Peters)

zelf liep slechts oppervlakkige schade op.
Inmiddels had Christiansen Hilversum na een druk bezocht afscheidsfeestje vaarwel gezegd. Hij vertrok naar
Emmen om zich daar bij zijn staf te voegen. Christiansen
werd opgevolgd door General der Infanterie Gunther Blumentritt, die op 29 januari 1945 was benoemd tot bevelhebber van het 25e Leger. Dat leger was in november 1944
opgericht en droeg de verantwoording voor de verdediging van het nog door de Duitsers bezette deel van Nederland. Blumentritt werd op zijn beurt na het
bombardement in maart opgevolgd door Generaloberst Johannes Albrecht Blaskowitz, die op 6 april 1945 werd benoemd tot bevelhebber van de Festung Holland. Deze
laatste zou op 6 mei 1945 in de aula van de Landbouwhogeschool in Wageningen de capitulatie van de Duitse
troepen in Nederland ondertekenen.

Aanleg van de tankgracht
De aanwezigheid van het Duitse hoofdkwartier in Hilversum was de reden voor de aanleg van de tankgracht.
Op 1 januari 1944 werd Generalfeldmarschall Erwin Johan-

nes Eugen Rommel benoemd tot opperbevelhebber van
de Duitse legergroep die was belast met de verdediging
van het Derde Rijk tegen een mogelijke geallieerde aanval
op de kust van West-Europa. Rommel eiste dat met man
en macht werd gewerkt aan de versterking van de kustverdediging en vooral aan de betonnen versterkingen van
de Atlantikwall. Hij gaf opdracht de bestaande verdedigingswerken bij Amsterdam, Den Haag en Rotterdam uit
te breiden. Bij andere steden moesten vrij omvangrijke
versterkingen worden aangelegd. Daartoe behoorde ook
Hilversum naast steden zoals Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Gouda, Leiden, Alkmaar, Zwolle, Leeuwarden en Groningen.3
Om deze opdracht uit te voeren ontwierp de Wehrmacht
een plan voor de aanleg van een verdedigingslinie die
rondom de bebouwde kom4 van Hilversum moest komen
te liggen. De linie lag gemiddeld zo’n 500 meter van de
dichtstbijzijnde bebouwing. In de loop van 1944 werd
met het graven van de tankgracht begonnen. Over de aanleg van de linie is niet veel bekend. Uit dagboeken die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden geschreven, blijkt
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niet dat de aanleg van de tankgracht veel indruk maakte
op de bewoners. Maar Hilversummers Emile Albers en
Jan van der Velden, beiden destijds nog een jongetje,
weten nog goed dat daarvoor een dragline werd gebruikt.
Van der Velden kan zich zelfs nog herinneren dat daar de
naam van een aannemer op stond, maar niet welke. Daarnaast zijn er verhalen van Hilversummers die zich moesten melden om een of meer dagen voor de Duitsers te
‘spitten’. Dat zou er op kunnen wijzen, dat de verdedigingslinie door Nederlandse aannemers is aangelegd met
hulp van Hilversumse burgers, die daartoe werden gedwongen.

De Hilversumse tankgracht
De tankgracht was bedoeld om een barrière te vormen
tegen een aanval met tanks. De verdedigingslinie bestond
uit een droge gracht van circa zeven meter breed. Soms
werd er gebruik gemaakt van een bestaande waterpartij,
zoals bij het Laarder Wasmeer. De gedachte daarachter

was dat tanks, die de gracht inreden, er aan de andere
(Hilversumse) kant niet meer uit konden komen. Achter
de gracht lag daarom ook nog een steile wal met een
hoogte van drie meter, die met rijshout was bekleed. Op
sommige plekken, zoals aan de oostkant van het Spanderswoud, was de gracht vervangen door rijen gepunte
palen, in het militaire jargon asperges genoemd. De linie
werd gecompleteerd met prikkeldraadversperringen,
loopgraven en mitrailleurposten. Op strategische plekken stonden Pantserabwehrkanone en luchtafweergeschut
(FLAK).
Waar de tankgracht een weg of spoorlijn kruiste was een
betonnen Sperrmauer aangebracht die kon worden weggereden. Deze versperringen, die de Hilversummers
‘Mauermuur’ noemden, stonden bij de uitvalswegen
zoals de Lage Naarderweg, Larenseweg, Soestdijkerstraatweg, Utrechtseweg, Loosdrechtseweg, Vreelandseweg, Leeuwenlaan en Bussumergrintweg. In die
versperringen zaten twee doorgangen, een smalle voor

Om de staf van Christiansen te huisvesten werd
een groot aantal woningen in Hilversum geconfisqueerd. Bij hun vertrek in mei 1945 lieten de
Duitsers soms moeilijk te vervoeren spullen achter, zoals deze brandkast die nog lange tijd in
een woning aan de Ceintuurbaan stond.
(foto auteur)
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In de loop van 1943 nam de
staf van Christiansen zijn intrek in de bunker die de
Wehrmacht bouwde op het
terrein van de Rudelsheimstichting aan de Rossinilaan.
De bunker staat thans bekend als de Blaskowitzbunker. (foto Kees van Aggelen)

Generalfeldmarschall Erwin
Rommel werd in 1944 benoemd
tot opperbevelhebber van de
Duitse legergroep die was belast met de verdediging van het
Derde Rijk tegen een mogelijke
geallieerde aanval op de kust
van West-Europa. Hij gaf in dat
kader onder meer opdracht versterkingen rond Hilversum aan
te brengen. Op de foto inspecteert de veldmaarschalk de Atlantikwal aan de Franse kust.

fietsers en een wat bredere voor auto’s. Het motorverkeer
kon er niet rechtdoor rijden maar moest een slangebocht
maken. Waar de tankgracht een fietspad kruiste, zoals
dat op de Zuiderheide in de richting van het theehuis Het
Bluk of het fietspad in het verlengde van de Oude Amersfoortseweg, was er een houten bruggetje gemaakt.
De Ortsverteidigung Hilversum, zoals die door de Duitsers
werd genoemd, was verdeeld in drie secties Abschnitt I, II
en III. Die waren op hun beurt weer onderverdeeld in stellingen. Zo had de stelling aan de Bussumergrintweg, direct ten noorden van het Sommerlager, de code U.A. I/4. De
stellingen werden dag en nacht door Duitse soldaten be-

waakt. Zij beschikten over een telefoonverbinding met
hun commandanten, die zij in geval van onraad moesten
bellen.

Spionagekaart Groep Albrecht
Er waren twee Nederlandse organisaties die tijdens de
oorlog kaarten van de tankgracht maakten: de spionagegroep Albrecht en sectie V (Genie) van de Ordedienst
(OD). De kaart van de groep Albrecht is de meest bekende. De tekening d.d. 1 juni 1944 werd in mei 1985
door de Werkgroep herdenking mei ’40 -’45 huis aan
huis in Hilversum verspreid ter gelegenheid van de 40-ja-
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rige herdenking van de bevrijding.
De spionagegroep Albrecht was een landelijke organisatie die ook in Hilversum actief was. De groep dankte zijn
naam aan Albrecht, een jonge beroepsofficier die boven
Nederland was gedropt met als opdracht informatie van
militaire maar ook economische aard te verzamelen. Tijdens de Hongerwinter waren voor deze groep niet minder dan achthonderd medewerkers en -werksters actief.
De belangrijkste man in de Hilversumse organisatie was
Teunis Johannes (Bob) de Geus, die vanaf maart 1943 rapporteerde over de militaire situatie.5 Hij kreeg de taak om
dagelijks een stuk van Hilversum te verkennen en op een
kaart aan te vullen. Daarnaast maakte hij lange fietstochten door het Gooi om over Duitse troepenconcentraties
en andere relevante informatie te rapporteren. Alles wat
De Geus en de andere verkenners van de groep onderweg
zagen, noteerden zij thuis en verwerkten dat tot een rapport. Die rapportages werden bijna dagelijks gemaakt,
vaak voorzien van gedetailleerde situatiekaarten. Er werd
hard gewerkt, Bob de Geus en zijn collega’s maakten
werkweken van wel honderd uur. Koeriersters zorgden
voor het transport van de informatie naar het hogere
echelon in de groep.

Duitse kaart waarop de stellingen op de hoek van de ’s-Gravelandseweg en de Bachlaan, die een onderdeel vormden van de
tankgracht, zijn aangegeven. (collectie Kees van Aggelen)

Sectie V van de Ordedienst (OD)
Niet alleen de groep Albrecht vervaardigde een kaart van
de tankgracht. Dat deed ook de Ordedienst, doorgaans
afgekort tot OD. Aangezien er niets bekend is van activiteiten van deze organisatie in Hilversum, vermoed ik dat
deze daarbij gebruik maakte van de informatie van de
groep Albrecht. De Ordedienst werd na de capitulatie van
Nederland in mei 1940 opgericht door een aantal beroeps- en reserveofficieren uit het Nederlandse leger. Het
doel van de organisatie was letterlijk een ordedienst te

In maart 1945 vloog een vliegtuig van de Royal Air Force
over Hilversum om luchtopnames te maken. Op deze foto
van oostelijk Hilversum en de Zuiderheide is de tankgracht
goed te zien. (foto Royal Air Force)

General der Infanterie
Gunther Blumentritt
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Generaloberst Johannes
Albrecht Blaskowitz

vormen, die de orde in Nederland na de bevrijding zou
moeten handhaven. Toen het einde van de oorlog langer
op zich liet wachten dan gehoopt, ging de groep zich toeleggen op verzet en vooral het verzamelen van inlichtingen over de vijand om die naar de regering in Londen te
sturen. De OD groeide uit tot een belangrijke illegale organisatie in het bezette Nederland. Binnen de Ordedienst

Op deze tekening heeft de Hilversumse afdeling van de spionagegroep Albrecht de tankgracht in kaart gebracht. De kaart
werd in mei 1985 door de Werkgroep herdenking mei ’40- ’45 huis aan huis in Hilversum verspreid ter gelegenheid van de 40jarige herdenking van de bevrijding.

nam stafsectie V, de Genie, een belangrijke plaats in. Het
was de inlichtingenafdeling waar de verzamelde militaire- en economische inlichtingen werden gecoördineerd en verwerkt. De sectie maakte vele honderden
kaarten over de Duitse aanwezigheid in Nederland. Die
werden vanaf maart 1943 getekend in de Koepelkerk aan

het Leidse Bosje in Amsterdam6 en vervolgens bij de fototechnische dienst van het Amsterdamse Gemeentelijke
Energiebedrijf op zeer klein formaat gefotografeerd,
onder meer door de latere filmmaker Bert Haanstra. De
microfilms werden vervolgens door koeriers via Zweden
of Zwitserland naar het Bureau Inlichtingen (BI) van de
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Nederlandse regering in Londen getransporteerd. Na de
bevrijding van het zuiden van Nederland vestigde een deel
van de staf van BI zich in september 1944 in Eindhoven.
Het materiaal werd toen via de Biesbosch naar NoordBrabant gesmokkeld, een route die door de Groep Albrecht werd onderhouden.7
De medewerkers van de OD werkten de kaarten elke keer
na ontvangst van nieuwe informatie bij. De tekeningen
werden steeds van een symbool en een nummer voorzien.
Na de geboorte van prinses Margriet werd aanvankelijk
een margriet als herkenningsteken gebruikt. Later werd
deze aanduiding vervangen door een molen, daarna een
vlag en ten slotte door een kroon. De oudste nog aanwezige kaart van de OD van de Hilversumse tankgracht dateert van 15 maart 1944 en heeft als symbool een molen.
De bijgewerkte kaart van 13 oktober 1944 is gesigneerd
met een vlag.
Niet alleen de Nederlandse spionagegroepen toonden belangstelling voor de tankgracht. In maart 1945 vloog een

vliegtuig van de Royal Air Force over Hilversum om luchtopnames te maken. Op de foto’s is de tankgracht duidelijk te zien.8

De Hilversummers en de tankgracht
De Hilversummers noemden de tankgracht ‘tankwal’ of
‘tankval’. Omdat er in de Hongerwinter een nijpend gebrek was aan brandhout, trokken verschillende inwoners
erop uit om, als de Duitse wachtposten niet keken, hout
van de verdedigingswerken te slopen. Oud-Hilversummer Jan van der Velden herinnert zich nog dat hij met zijn
vriendje Karel tijdens de Hongerwinter, in maart 1945,
palen van de prikkeldraadversperringen op de heide achter de Orionlaan loswrikte en mee naar huis nam.
Dat was niet zonder gevaar. Op 23 maart 1945 gingen
twee Hilversumse mannen, Hendrik van der Laar en Jan
Lammertink, vroeg in de morgen op houtjacht bij de
tankgracht in het verlengde van de Lorentzweg. Ze werden betrapt door een Duitse schildwacht en neergeschoten. Volgens het politierapport waren zij niet blijven

De tankgracht bestond uit een droge gracht met een breedte van circa 7 meter. Soms werd er gebruik gemaakt van een bestaande waterpartij, zoals hier bij het Laarder Wasmeer. (coll. auteur)
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staan, nadat de soldaat een waarschuwingsschot had gelost. Van der Laar moest zijn onvoorzichtigheid met de
dood bekopen. Lammertink werd in zijn rechterbeen geraakt en zou als gevolg daarvan de rest van zijn leven
mank lopen.
Na de oorlog ging het slopen van de tankgracht gewoon
door. De Hilversummers zaten dringend verlegen om
brandstof, omdat veel bomen waren gekapt en in de kachels waren verdwenen. Jan van der Velden huurde met
zijn moeder en buurvrouw zelfs een handkar om daar
alle losgewrikte palen op te laden. Zijn vader was te verzwakt door de Hongerwinter om daaraan mee te doen.
Zo had de tankgracht ook zijn goede kanten. Dat vonden ook de kinderen die waneer het flink had geregend
in het water van de gracht speelden, zoals de later naar

Rapportage van de groep Albrecht van 26
september 1944 waarin een beschrijving
wordt gegeven van de tankgracht. (coll.
NIOD)

Waar de tankgracht een weg of spoorlijn kruiste was een betonnen Sperrmauer aangebracht die kon worden weggereden. Deze versperring stond aan de Larenseweg.
(foto Cornelia van ’t Hoff )
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De Hilversumse tankgracht heeft zijn nut
nooit hoeven te bewijzen. De Britse en Canadese troepen rukten in
april 1945 via het oosten
en noorden van Nederland op en lieten de
Randstad links liggen.
(kaart Wikipedia)

Canada geëmigreerde Hilversummer Marcel Segstro zich
nog goed weet te herinneren.

Tankgrachten elders
Hilversum was niet de enige plaats in ons land waar de
Duitsers een tankgracht aanlegden. De tank maakte in
1916 tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn entree op het
slagveld. Aanvankelijk waren het vooral de Geallieerden
die van dit wapen gebruik maakten, maar na de oorlog
gingen ook veel andere landen over tot de ontwikkeling
of aanschaf van deze pantservoertuigen. Daarnaast werden wapens en technieken ontwikkeld ter verdediging

tegen tanks. Enerzijds waren dat mobiele wapens zoals
het anti-tankkanon, anderzijds werden er verdedigingslinies aangelegd om een aanval met tanks te kunnen tegenhouden. Bekend zijn de Maginotlinie in
Noord-Frankrijk en de Westwall (of Siegfriedlinie) langs
de westelijke Duitse grens. Ook de Atlantikwall kan als
zo’n verdedigingslinie worden beschouwd. Geen van
deze verdedigingslinies is in staat geweest de vijand voor
langere tijd tegen te houden.
De Hilversumse tankgracht heeft nooit zijn nut hoeven
te bewijzen. De troepen van de Geallieerden trokken in
1945 via de oostelijke Nederlandse provincies naar Gro-

Op deze bewerkte kaart
van het Actueel Hoogtebestand (Wortelboer, 2014)
is het tracé van de tankgracht op de Hoorneboegse heide ten zuiden
van Hilversum met een
rode lijn ingetekend. (ingetekend door auteur)
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Het is de vraag of de Hilversumse tankgracht een aanval met tanks voor langere tijd had kunnen ophouden.
Hier passeren Amerikaanse tanks de Westwall of Siegfriedlinie, die de Duitse grens moest beschermen, tijdens
hun offensief in de lente van 1945.

ningen. Pas na de overgave van de Duitsers in mei 1945
bevrijdden zij het westen. Het is echter onwaarschijnlijk
dat de Hilversumse tankgracht de Geallieerden, indien
zij een aanval in het Gooi hadden uitgevoerd, voor langere tijd had kunnen tegenhouden. Dat blijkt ook wel uit
de ervaringen met de tankgrachten en loopgraven die in
het oosten en noorden van ons land werden aangelegd.
Daarvoor werd in verschillende gemeenten de mannelijke
bevolking tussen 17 en 55 jaar opgeroepen om zich aan te
melden voor het verrichten van graafwerkzaamheden. Zij
werden aan het spitten gezet in de omgeving van hun
woonplaats, maar ook verder van huis tot zelfs in Duitsland. De verantwoordelijke organisatie was de Organisation Todt (OT). In totaal werden ongeveer 60.000
Nederlandse burgers in meer of mindere mate gedwongen bouw- en graafwerkzaamheden voor deze organisatie te verrichten. De onfortuinlijke mannen, doorgaans
spitters genoemd, werden niet alleen door Duitse bewakers in de gaten gehouden. Er werden ook Duitsgezinde
Nederlanders opgeleid tot toezichthouder. Zij droegen
zwarte uniformen en een armband met daarop de tekst
Organisatio Todt. 9

Dichtgooien van de tankgracht
Spoedig na de bevrijding gaf het Hilversumse gemeentebestuur opdracht de tankgracht dicht te gooien. Daarvoor
werd opdracht gegeven aan een aantal aannemingsbedrijven, die ieder een gedeelte van de tankgracht kregen
toegewezen. In de aannemingsovereenkomst werd onder
meer bedongen dat de arbeiders zich moesten onthouden van het gebruik van sterke drank en ongepaste taal.
Wellicht had dat te maken met het feit dat voor de werkzaamheden gedetineerden werden ingezet, waarschijnlijk opgepakte NSB’ers. De arbeiders mochten het hout
dat nog over was voor eigen gebruik naar huis meenemen. In totaal werkten er 230 man aan het opdoeken van
de tankgracht waardoor de klus al in februari 1946 was
geklaard. Ook waren toen de betonnen schuilplaatsen en
andere opstanden in de stad opgeruimd.
Ondanks de werkzaamheden van de aannemers bleven er
hier en daar nog resten van de tankgracht over. Ook bleef
het tracé nog lange tijd zichtbaar. Hilversummer John
Jansen vertelt dat hij als jongetje eind jaren vijftig ging
graven op de Hoorneboegse heide. Hij stuitte daarbij op
betonnen constructies en op de bovenkant van een ingangsdeur. Een paar dagen later kwam hij weer terug om
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er achter te komen dat alles weer was dichtgegooid. Hij
vermoedt dat het ging om een ondergrondse bunker. Op
luchtfoto’s van na de oorlog tot in de jaren zestig is het
verloop van de tankgracht nog goed in het landschap te
zien. Hilversummer Gerard Peet, geboren in 1940, herinnert zich hoe de laatste restanten van de tankgracht verdwenen. Bij het doortrekken van de Oude
Amersfoortseweg voorbij de Oosterengweg, de aanleg
van de Van Linschotenlaan en de bouw van het Van Riebeeckkwartier in de jaren vijftig werden nagenoeg alle
sporen van de tankgracht tussen de spoorlijnen naar
Amersfoort en Utrecht uitgewist. Dat gold ook voor het
tracé van de gracht in het gebied waar in de jaren zestig en
zeventig de wijk Kerkelanden verrees. Tussen de Utrechtseweg en de Soestdijkerstraatweg was achter de Curaçaolaan nog lange tijd een waterrestant van de tankgracht
aanwezig. Daar kon bij vorst op worden geschaatst. Met
de voltooiing van de ringweg omstreeks 1970 kwam daar
echter een eind aan. Ten slotte was rond de laatste eeuwwisseling in het afgesloten beschermd natuurgebied van
de Laarder Wasmeren nog een restant van de tankgracht
in de vorm van een verbindingssloot tussen de zuidelijke
Wasmeren en de vroegere Leeuwenkuil, toen de noorde-

lijkste plas van de Wasmeren, te zien. Door de ingrijpende bodemsanering van de meren is dat echter ook verdwenen.

Sporen van de tankgracht
Het is nu bijna zeventig jaar geleden dat de tankgracht
werd dichtgegooid. Slechts op enkele plaatsen zoals in
het Spanderswoud en bij het vennetje direct ten zuiden
van de Diependaalselaan bij de Laapersheide zijn nog
sporen van de gracht te vinden. Op de recente kaarten van
het Actueel Hoogtebestand Nederland, waarop ook
kleine hoogteverschillen zijn waar te nemen, is op de
Hoorneboegse Heide en de Zuiderheide nog steeds te
zien waar de tankgracht heeft gelopen. Daar op de heide,
op het tracé van de vroegere verdedigingslinie groeit nu
de bochtige smele (Deschampsia flexuosa), een slanke grassoort die zich thuis voelt op droge zandgronden. De sierlijke zilverkleurende halmen van die bochtige smele
vormen daar de laatste herinnering aan de Hilversumse
verdedigingslinie die zijn nut nooit heeft hoeven bewijzen.

Informatiezuil op de Hoorneboegse heide.
(foto Eddie de Paepe)

Spoedig na de bevrijding liet het Hilversumse gemeentebestuur de tankgracht
door plaatselijke aannemers dichtgooien. Detail van de kaart die daarvoor
door de Dienst Publieke Werken werd
vervaardigd. (coll. SAGV)
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Restanten van de Tankgracht in het Spanderswoud. (foto Rob Loois)
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