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1 Inleiding 

 

Al jarenlang beijvert de Stichting Militair Erfgoed (SME) zich voor het behoud van 

verdedigingswerken in Nederland. Zij doet dat met name door objecten te verwerven en 

deze zoveel mogelijk te consolideren en te behouden voor het nageslacht.  

In het kader van de subsidieregeling voor herbestemmingsonderzoeken, die in 2012 

uitgegeven is door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed in het leven is geroepen, heeft 

SME van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om de herbestemmingsmogelijkheden van de 

objecten te onderzoeken: de kazematten Grave Noord en Grave Zuid. Beide objecten zijn 

commercieel niet exploiteerbaar. Veel andere functies zijn evenmin denkbaar; dat geldt 

eigenlijk ook voor de functie van museum, het huidig gebruik van de beide kazematten. De 

kazematten zijn museaal niet geschikt. 

De twee kanonkazematten bij Grave hebben op 10 mei 1940 een grote rol gespeeld. De 

Duitsers deden nog een hevige aanval op de brug, ondanks dat deze, zij het op het 

nippertje, al was opgeblazen. Kazemat Grave Noord kreeg het daarbij zwaar te verduren. De 

bemanning van de kazematten, boden hardnekkig tegenstand. 

Tijdens de bezetting hebben de Duiters de kazematten gebruikt om de brug tegen 

luchtaanvallen te verdedigen.  

Bij de bevrijding op 17 september 1944, heeft het peloton van luitenant John S. Thompson, 

als onderdeel van de Operatie Market Garden, met 16 man de zuidkant van de brug in 

handen gekregen en deze bewaakt tot de Amerikanen de noordzijde van de Maasbrug 

hadden bereikt. Met behulp van een welgemikt bazookaschot werd de Duitse Flak, die op 

de zuidelijke kazemat was opgesteld, uitgeschakeld.  
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2 Onderzoeksmethode 

 

Het onderzoek is op basis van beschikbaar materiaal in het archief van de Stichting Militair 

Erfgoed, op websites tot stand gekomen en in overleg met de Stichting Graeft Voort te 

Grave. 
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3 Ontstaan en ontwikkeling 

 

Kazemat Grave Zuid in zijn oorspronkelijke situatie. Foto: internet  

De rivierkazematten werden gebouwd in het kader van de “Strategische Voorzorgen”. 

Hiermee werd beoogd te voorkomen dat een zogenoemde kleine strategische overval de 

mobilisatie van het Nederlandse leger zou kunnen verstoren. Elke brug over de IJssel, 

Nederrijn, Waal en Maas moest door twee kazematten worden verdedigd.  

In 1935 werd er door de zogenaamde Bruggencommissie een onderzoek uitgevoerd “...op 

welke wijze vijandelijk gemotoriseerde onderdelen, die over onze oostelijke grens oprukten, 

kon worden belet de bruggen over IJssel, Neder Rijn, Waal, Maas-Waalkanaal en de Maas te 
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overschrijden, zolang de bruggen nog niet waren vernield en aldaar met een bewaking 

werd volstaan. Hierbij moest in het bijzonder worden nagegaan, waar bouw van kazematten 

noodzakelijk werd geoordeeld.” 

 

Grave Zuid anno nu. Achter de kazemat de Raam. 

Op basis van dit onderzoek zijn er bij alle bruggen over de Gelderse IJssel, de Waal en de 

Maas aan de oostelijke zijde hindernissen aangelegd en zijn op de westelijke oever één of 

meer kazematten gebouwd. De meeste brugkazematten (24 stuks) lagen tussen het 

IJsselmeer bij Kampen en Roermond in de IJssel-Maaslinie. Tijdens de mobilisatie van 1939-

1940 werd deze linie verder versterkt met kleinere kazematten zoals stekelvarkens met 

meerdere schietgaten, B-kazematten voor zware mitrailleurs voor flankerend vuur en 

gietijzeren koepelkazematten.  

Deze linie loopt ook langs het Maas-Waalkanaal, maar hier zijn geen brugkazematten 

gebouwd, hoewel er over dit kanaal maar liefst 7 bruggen lagen. Voor de afgrendeling van 

deze bruggen zouden zeker 14 kazematten moeten worden gebouwd. In plaats hiervan 

besloot de Bruggencommissie niet dit kanaal, maar om de Maas tussen het Maas-

Waalkanaal en St. Andries af te sluiten. Hierdoor kon men met vijf kazematten volstaan. 

Deze vijf kazematten werden gebouwd bij Grave, Ravestein en op fort St. Andries. Een 

vijand die over het Maas-Waalkanaal ons land zou willen binnendringen, liep dan ‘vast’ in 

de driehoek tussen de Maas en Waal.   
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4 Beschrijving van het object  

4.1 Brugkazemat Grave Zuid 

Brugkazemat ‘Grave Zuid’, die behoort tot het type B werd in 1936 gebouwd naar ontwerp 

van de Dienst der Genie in Nijmegen. De bouwkosten voor dit 3 verdiepingen tellende 

verdedigingswerk bedroegen ƒ 22.200,- (€ 10.074). 

 

Kazemat Grave Zuid met de gereconstrueerde camouflage. 

Op de onderste verdieping bevond zich een stroomaggregaat en werden munitie en 

springstof opgeslagen. Het aggregaat leverde stroom o.a. voor de pomp die de afvoer van 

de schadelijke kruitdampen en gassen tijdens het schieten verzorgde. Voor de mitrailleur 

waren per kazemat ca. 5.000 patronen beschikbaar. Verder was er een munitievoorraad voor 

het PAG-geschut van 480 patronen, waarvan 50 stuks in de rekken bij het kanon.  

Het gebouw was verder voorzien van een munitielift, telefoon en een periscoopaansluiting. 

De periscoop, bij een Duitse firma besteld, is nooit geleverd. 

Deze kazemat (en ook andere) was oorspronkelijk voorzien van een beschildering die tot 
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doel had de vijand te misleiden.  

Een systeem daarvoor was door C.W.M. Schilderman vastgelegd. Hij had een bureau dat de 

voorstellen voor de camouflage uitwerkte van alle daarvoor in aanmerking komende 

kazematten. Op basis van zijn visie, zijn de schijnschietgaten zo contrasterend mogelijk (Dus 

wit naast donkergrijs en zwart). In de schijnschietgaten zijn loopmonden geschilderd. Een 

en ander moest er zo uitzien dat de schaduwen van de echte schietgaten werden 

gemaskeerd. 

 

Beschildering schijnschietgat, links één van de twee echte 

schietgaten 

Ook uit foto's van andere brug/rivierkazematten blijkt dat de Duitsers vaak op de 

schijnschietgaten schoten. Maar natuurlijk ontdekten ze al snel de lokatie van de echte 

schietgaten (daaruit werd immers gevuurd!).  

Enige jaren geleden is deze beschildering door de Stichting Militaire Traditiekamer Grave 

opnieuw aangebracht. 

 

 

Zicht op de Maasbrug die vanuit de 

kazematten verdedigd moest worden. 

 
 

 



STICHTING MILITAIR ERFGOED 

 

9 / 26 

Haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden Kazematten Grave 

4.2 Brugkazemat Grave Noord 

Brugkazemat ‘Grave Noord’ werd in 1936 voor ƒ 19.650,- (€ 8.917) gebouwd naar een 

ontwerp van de Dienst der Genie in Nijmegen en behoort ook tot het type 'B'.  

 

Brugkazemat Grave Noord in zijn ruimtelijke verhouding met de Maasbrug. Afbeelding: internet 

 

Grave Noord tijdens de opening van het Graafs Kazemattenmuseum op 17 september 2011 
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De buitenmaten van het gebouw zijn 6,5 x 5,7 meter. De muren zijn van gewapend beton 

en hebben een dikte variërend van 80 tot 150 cm. Het dak en de fundering zijn 80 cm dik. 

De kazemat telt twee verdiepingen en is op de bovenste voorzien van schietgaten die 

konden worden afgedekt met 6 cm dikke pantserplaten.  

De bewapening bestond uit een 5 cm PAG-kanon (vervaardigd door machinefabriek 

Hembrug) en een zware watergekoelde mitrailleur type M'08.16 Schwarzlose, kaliber 7.9 

mm.  

    

Mitrailleur type M’08.16 Schwarzlose, kaliber 7.9 mm in kazemat Grave Noord 

Tot de verovering door de Duitsers in 1940 viel deze kazemat onder de 

verantwoordelijkheid van het Korps Politietroepen, waarvan een ca. 70 man sterk 

detachement gelegerd was in een barak aan de Elftweg, Grave. De kazemat werd 

permanent bemand door ca. 9 man. 
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5 Bereikbaarheid  

 

Grave en dus de monumenten zijn vanuit het zuiden en het noorden goed bereikbaar via de 

N324 en N321. Op deze routes vindt men verwijzingen naar de monumenten zoals 

beschreven in dit onderzoek. 

 

Aan de provinciale weg N324 liggen, direct bij de verkeersbrug over de Maas bij Grave op de zuidelijke oever, 

de twee brugkazematten, ook wel rivierkazematten genoemd. 
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6 Waardering  

 

De brugkazematten Grave Noord en Zuid zijn rijksmonumenten.  

 

Kazemat Grave Zuid met zicht op het gemaal ‘Van Sasse’. Foto: internet. 

6.1 Omschrijving brugkazemat Grave Zuid 

Onderstaand de redengevende omschrijving van brugkazemat Grave Zuid. 

Brugkazemat Grave Zuid 

Monumentnummer 514144 

Status Beschermd 

Complexnummer 514143 - Kazematten complex 

Oorspronkelijke functie Kazemat, verdedigingswal, militair gebouw 
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Hoofdadres St. Elisabethstraat 2 5361 HK te Grave, Grave (NB) 

Aanwijzingsbesluit  

 

10-12-1999 

Inschrijving register 14-04-2000 

Kadaster deel/nr  14972/1 

Int. Kenteken N 

Provincie / gemeente Noord-Brabant / Grave 

Situering Binnen de bebouwde kom 

X-Y coördinaten  179302-418706 

Kadastrale aanduiding  Grave E 1593  

Bouwperiode 1939-1940 

Bouwtype Betonkazemat 

 

Aan de oostelijke zijde van het terrein staat direct aan de oever van een doodlopende arm 

van de Raam (een voormalige gracht van de zeventiende-eeuwse vestingwerken) een 

betonnen KAZEMAT van het S3a-type, ook wel Stekelvarken genaamd. Vanuit de kazemat 

kon in zuidoostelijke richting over de geïnundeerde Raam vuur worden afgegeven. De 

kazemat dateert uit omstreeks 1939. 
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De kleine, gewapend betonnen mitrailleurkazemat heeft een driezijdig afgeschuinde 

frontzijde, waarin een drietal schietgaten is aangebracht. De kazemat had een lichte 

frontdekking van tachtig centimeter dikte, en een relatief breed schootsveld doordat met 

een lichte mitrailleur door het middelste schietgat, dan wel die opzij, frontaal en flankerend 

vuur kon worden afgegeven. Door de grote schietgaten was de kazemat echter kwetsbaar 

voor de vijandelijke artillerie. In de keelzijde is een lage toegangsdeur aangebracht. Zowel 

deur als schietgaten zijn dichtgemetseld. 

6.2 Waardering brugkazemat Grave Zuid 

De kazemat is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de vorming van een 

strategisch landschap in het kader van de landsverdediging kort voor de Tweede 

Wereldoorlog; het object is van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de 

ontwikkeling van de militaire techniek voor 1940. Het heeft ensemblewaarde als essentieel 

onderdeel van een groter geheel, de Peel-Raamstelling, dat cultuurhistorisch van belang is; 

het is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de 

historischruimtelijke relatie met wateren en bodemgesteldheid. 
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6.3 Omschrijving brugkazemat Grave Noord 

Kazemat Grave Noord met niet herstelde oorlogsschade. Rechts het interieur met de inrichting van het Graafs 

Kazemattenmuseum. 

Brugkazemat Grave Noord 

Monumentnummer 514145 

Status Beschermd 

Complexnummer 514143 - Kazematten complex 

Oorspronkelijke functie Kazemat, verdedigingswal, militair gebouw 

Hoofdadres St. Elisabethstraat 4 5361 HK te Grave, Grave (NB) 

Aanwijzingsbesluit 10-12-1999 

Inschrijving register 14-04-2000 

Kadaster deel/nr 14972/1 

Int. Kenteken N 

Provincie / gemeente Noord-Brabant / Grave 
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Situering Binnen de bebouwde kom 

X-Y coördinaten  179431-418721 

Kadastrale aanduiding  Grave E 1578  

Bouwperiode 1939-1940 

Bouwtype  S-kazemat 

 
Westelijk van de S3a-kazemat staat, direct aan de oever van de Raam, op de voormalige 

zeventiende-eeuwse vestingwerken, een tweetal betonnen KAZEMATTEN van het B 270a-

type, ook wel flankerende betonkazemat genaamd. Het meest oostelijk gelegen exemplaar 

ligt strategisch op een klein schiereiland op de splitsing in de Raam; het westelijke 

exemplaar ligt ten westen van de brug in de Elftweg. Vanuit de kazematten kon in 

zuidzuidoostelijke richting over de geïnundeerde Raam flankerend vuur worden afgegeven. 

De kazematten dateren uit 1939-1940.  

In de sectoren van de Peel-Raamstelling waar men de meeste vijandelijke activiteit 

verwachtte bouwde men zware gewapendbetonnen kazematten van het B-type. Afhankelijk 

van de plaatselijke behoefte konden deze met een zware mitrailleur uitgevoerde bunkers 

het schootsveld vóór dan wel achter de linie bestrijken. In dit geval zijn beide exemplaren 

op het voorterrein gericht. De kazematten hebben een rechthoekige plattegrond en een 

zwaardere frontdekking (120 centimeter) dan het S-type. Omdat de kazemat flankerend 

vuur geeft kon het schiet- gat aan de frontzijde worden afgeschermd door een zware 

betonnen 'neus'. In de keelzijde bevindt zich een kleine toegangsdeur. Van het oostelijke 

exemplaar zijn, in tegenstelling tot het westelijke, schietgaten en deur geheel 

dichtgemetseld. Op het oostelijke exemplaar resteren sporen van de oorspronkelijke 

camouflagebeschildering. 
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6.4 Waardering brugkazemat Grave Noord 

De kazemat is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere 

uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de vorming van een 

strategisch landschap in het kader van de landsverdediging kort voor de Tweede 

Wereldoorlog; het object is van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de 

technische ontwikkeling van de militaire techniek voor 1940. Het heeft ensemblewaarde als 

essentieel onderdeel van een groter geheel, de Peel-Raamstelling, dat cultuurhistorisch van 

belang is; het is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de 

historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid. 
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7 Ligging en relatie  

 

De kazematten zijn op een toeristisch interessant punt gelegen: aan de Maas bij de 

monumentale John S. Thompsonbrug. Vanaf de N324 kan een dijkweggetje (Mars en 

Wijthdijk) opgereden worden dat naar onder anderen het gemaal Van Sasse voert. In de 

buurt van het gemaal staat de kazemat Grave Noord. Noordelijk van de kazemat loopt de 

Maas en westelijk ervan de Raam. Noordoostelijk van de kazemat ligt de brug. Bij het begin 

van de Mars en Wijthdijk staat sinds enkele jaren een gedenkteken ter herinnering aan de 

bevrijding van Grave op 17 september 1944 (foto).  

 

 

 

 

 

 

De kazematten zijn redelijk goed toegankelijk hoewel een onderling verbindingspad 

ontbreekt. Een parkeerplaats is er wel, maar is niet verhard. De kazematten liggen in hun 

oorspronkelijke ruimtelijke context. 
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Overzichtsfoto ensemble rond de beide kazematten: kazemat Grave Noord (nr. 3), het gemaal Van Sasse (nr. 4), 

kazemat Grave Zuid (2) en het bevrijdingsmonument (nr. 1). Afbeelding: Stichting Graeft voort.  

 

 

Gemaal Van Sasse, gebouwd in 1928 – 1929. Hier komt de Raam in de Maas uit. 
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8 Toekomst  

8.1 Inleiding 

De twee Graafse kazematten van de Stichting Militair Erfgoed zijn in beheer gegeven aan de 

stichting ‘Graeft Voort’ te Grave. 

’s Zomers vinden veel toeristen hun weg naar deze plaats aan de Maas. De picknicktafel bij 

het bevrijdingsmonument kan zich in een grote belangstelling verheugen. Het 

monumentale gemaal, de kleuren van stalen bogen van de brug en de robuuste 

betonblokken, de kazematten, zijn stille getuigen uit een nabij verleden. Helaas is slechts 

een enkeling zich bewust van het historische zwaartepunt waarin hij zich bevindt. 

8.2 Wat willen we en wat kunnen we ermee? 

We willen een functie die bij de kazematten past. Bij voorkeur met een informatief, 

educatief karakter. In die zin past een museum bij de gebouwen. 

 Zowel bij het begin als aan het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft deze 

locatie een belangrijke bijdrage geleverd aan het resultaat.  

 Op 10 mei 1940, deden de Duitsers nog een hevige aanval op de brug, ondanks dat 

deze - zij het op het nippertje - al was opgeblazen. Kazemat Grave Noord kreeg het 

daarbij zwaar te verduren. De bemanning van de kazematten, leden van de 

politietroepen, en infanteristen op de Mars en Wijthdijk boden hardnekkig 

tegenstand. Met het gemaal van Sasse werd de inundatie rond Velp verzorgd. 

 Tijdens de bezetting hebben de Duisters de kazematten gebruikt om de brug tegen 

luchtaanvallen te verdedigen.  

 Bij de bevrijding op 17 september 1944, heeft het peloton van luitenant John S. 

Thompson, als onderdeel van de Operatie Market Garden, met 16 man de zuidkant 

van de brug in handen gekregen en deze bewaakt tot de Amerikanen de noordzijde 

van de Maasbrug hadden bereikt. Met behulp van een welgemikt bazookaschot 

werd de Duitse Flak op zuidelijke kazemat uitgeschakeld.  
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8.3 Wat is het gewenste resultaat?  

De kazematten vormen een volwaardig onderdeel van het Graafs Museum. In de periferie 

van de kazematten is een oorspronkelijke context aanwezig. Deze markante en historische 

plek kan tot een cultuurhistorisch bruggenhoofd voor het toerisme in de gemeente Grave 

uitgroeien. 
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9 Beheer en aanbevelingen 

 

Voorgesteld en deels reeds uitgevoerd: 

 Het is wenselijk dat de kazematten gebruik hebben. Leegstand zorgt voor verval en 

niemand kan dan de kazematten ervaren. 

 De beide rivierkazematten hebben nu een gebruiker: het Graafs Kazematten 

Museum. Het museum heeft beide kazematten permanent ingericht. Dat wil zeggen 

dat op de bovenverdieping van de noordelijke kazemat een overzicht wordt 

gegeven van de situatie op 10 mei 1940. terwijl op de benedenverdieping één 

kamer is ingericht met als thema de mobilisatie en de andere kamer wordt ingericht 

met een beeld van de bezetting van Grave. De zuidelijke kazemat is in zijn geheel 

ingericht met materiaal over de bevrijding van Grave op 17 september 1944. Beide 

kazematten vormen het onderkomen van genoemd museum. Dat museum maakt 

onderdeel uit van de Stichting Graeft voort. Die stichting voert het Graafs Museum 

in de historische Hampoort. 

 Bij de John S. Thompsonbrug zouden de asperges in de berm zichtbaar opgeslagen 

kunnen worden. 

 Bij het gemaal Van Sasse zouden de geleiders waar de schotten in geplaatst zijn ten 

behoeve van de inundaties, opnieuw aangebracht kunnen worden. De schotten 

liggen dan langs het water klaar om geplaatst te worden.  

 Om voldoende mensen te kunnen ontvangen is het van belang dat de parkeerplaats 

bij de noordelijke kazemat opnieuw wordt verhard. Op het aangrenzende veldje 

zouden nog een paar picknicktafels en prullenbakken geplaatst kunnen worden 

evenals een speeltoestel voor de kinderen. 

 Rond de noordelijke kazemat zou een betegeld pad aangelegd kunnen worden. 

Men kan dan rond de kazemat lopen en de inslagen van de luchtaanval bekijken.  

 Rond de zuidelijke kazemat zou de prikkeldraadversperring weer kunnen worden 
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aangelegd. Dit geeft dan een betrouwbaar beeld van de situatie in ‘40 – ‘45. Tevens 

geeft dit enige weerstand tegen graffitispuiters.   

 Om een betere verbinding tussen de kazematten te krijgen is het wenselijk dat er 

een pad langs de Raam via het gemaal naar de noordelijke kazemat komt. Dat 

maakt de noordelijke kazemat ook beter bereikbaar voor mindervaliden. 

 Om het zicht op de kazematten te verbeteren zouden er wat bomen en struiken 

gesnoeid of misschien zelfs gerooid moeten worden. Hierdoor ontstaat een vrij zicht 

vanuit en op alle monumenten. 

 Uiteraard zullen er ook afspraken gemaakt moeten worden over het onderhoud van 

het gebied evenals de openingstijden van de kazematten en rondleiding van 

bezoekers over het gehele terrein.  
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10 Conclusie  

 

SME, eigenaar van de twee kazematten, streeft het behoud van beide kazematten na. Beide 

kazematten zijn rijksmonument en worden in een zo authentiek mogelijke staat gehouden. 

Dit door samenwerking met de Graafse stichting ‘Graeft Voort’. Deze verzorgt onderhoud 

en de kazematten als expositieruimte. De kazematten zijn in het toeristische geheel van de 

gemeente Grave geïntegreerd en worden dusdanig erkend. De recente bestemming van de 

kazematten lijkt een passende herbestemming te vormen. Hoewel de kazematten museaal 

ongeschikt zijn is het gebruik door het Graafs Kazematten Museum toch geschikt te achten. 

De kazematten worden met respect bejegend en de tentoonstellingen vertellen het verhaal 

achter de kazematten. De kazematten zijn zelf museumstuk geworden. Desondanks is er 

nog ruimte voor verbetering. 
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11 Over de Stichting Militair Erfgoed 

De stichting is in 1999 opgericht met de doelstelling de belangstelling voor militair erfgoed 

in Nederland te vergroten door middel van excursies, bunkerdagen en publicaties. 

Daarnaast zet de stichting zich voor het behoud en beheer van militair erfgoed in waarbij zij 

zich vooral op objecten uit de 19e en 20e eeuw richt. Bij het begrip militair erfgoed dient 

niet alleen aan forten en bunkers gedacht te worden maar bijvoorbeeld ook aan kazernes, 

linies en vliegvelden. SME is op samenwerking met andere (locale) organisaties gericht.   

Excursies 

De stichting biedt excursies en bezoeken aan naar verdedigingswerken in binnen- en 

buitenland. Zo heeft de Stichting in de eerste periode van haar bestaan bezoeken 

georganiseerd naar de Westwall bij Saarbrücken, de U-Boot fabriek Valentin bij Bremen, het 

Forteiland bij IJmuiden, verschillende forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, delen van 

de Atlantikwall, het Telex Concentratie Centrum in De Bilt, het complex Olst van de 

IJssellinie en een aantal vliegvelden. Om deze activiteit een duidelijke meerwaarde te geven, 

maakt de stichting gebruik van deskundigen en worden bij voorkeur objecten gekozen die 

normaal niet toegankelijk zijn.  

Behoud en beheer 

Helaas gebeurt het maar al te vaak dat waardevol militair erfgoed door het uitblijven van 

een nieuwe functie gesloopt wordt. In voorkomende gevallen verwerft de stichting objecten 

om op deze manier het behoud van de betreffende werken te verzekeren. Op dit punt is 

SME complementair aan andere organisaties die op dit terrein actief zijn. Voor het feitelijke 

beheer worden begunstigers ingeschakeld en samenwerking met locale instanties gezocht. 
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Advies 

Naast het instandhouden van militair erfgoed adviseert SME ook (gevraagd en ongevraagd) 

(rijks)overheden op het gebied van militair erfgoed en over (krijgs)(cultuur)historische 

waarden en hergebruik.  

SME is medeorganisator van het platform militaire erfgoed en civiele verdediging van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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