
Het bunkertje van Kruiponder verdwenen. I.C.Eauws

Tot in 1985 stond in de Achterbergse hooilanden aan de provin-.
ciale c.q. gemeentegrens tussen Khenen en Wageningen op de Wes-
telijke Rhenense oever van de Grift "Het bunkertje van Kruip-
onder", (zie de gewassen schetsen). Ten behoeve van o.a. bag-
ger- en oeverWerkzaamheden en de aanleg van een pad voor werk-
verkeer langs de Grift werd het in de weg staande bunkertje
opgeruimd.
De naam had het te danken aan de boerderij "Kruiponder", welke
stond op de oostelijke Wageningse oever ongeveer op het punt
waar het Nieuwe Kanaal in de Grift uitmondt. In de meidagen van
194-0 ging deze verloren. Thans draagt de boerderij aan de Haar-
wal nr.2 te Wageningen de naam "De Kruiponder", zodat de naam
bewaard is gebleven.
Het was in zoverre een "historisch" bunkertje daar hier in deze
sector de eerste Duitse aanval op de Grebbefrontlijn zelf, in
een poging om een doorbraak naar de Grebbeweg en Ehenen te for-
ceren, met succes werd afgeslagen.
Na de Duitse inval op 10 mei 194-0 zagen manschappen van het re-
giment SS-Standarte "der Führer" in de ochtend van de lle mei
kans het tussen Wageningen en de Grebbeweg in de Hude liggende
3 kilometer lange "voorposten"-linietje in het noorden te om-
trekken en door te breken. Onmiddellijk werd tegen 11 uur door
een stoottroep van circa 100 man de aanval op de hoofdlinie bij
Kruiponder ingezet. Door mitrailleurvuur en een geconcentreerde
precisie-artillerie-beschieting temidden van de Duitsers werden
deze met kracht teruggeslagen. De volgende morgen, zondag,haalde
men vanuit de Grebbelinie van de teruggeslagen vijand allerlei
uitrustingsstukken, 2 mitrailleurs en 2 karabijnen op.
In de avond van de 12e mei waren de Duitsers er in geslaagd via
de weg Bhenen-Wageningen,na de eerdere verovering van het hoorn-
werk aan de Grebbesluis,een gat van voldoende breedte in de
hoofdweerstandsstrook op de Grebbeberg te slaan. Om vijandelijke
omsingeling te voorkomen gaf men opdracht de ten noorden van de
geslagen bres gelegen stellingen tot aan de boerderij "Kruipon-
der" te ontruimen. Bij Kruiponder sloot de frontlijn aan op onder
water gezet terrein waardoor betere mogelijkheden bestonden om
een uitbreiding van de penetratie te voorkomen. Ze ontstond de
afgrendelingslijn om de Grebbeberg,die ruwweg liep vanaf de Rijn-
spoorbrug langs de westelijke zijde van de spoorlijn naar het
noorden, om ter hoogte van de spoorwegovergang in noordoostelijke
richting af te buigen naar de frontlijn bij Kruiponder.
In de nacht van 13 op 14- mei werd de Grebbelinie en ook de stel-
lingen bij Kruiponder ontruimd wegens terugtrekking achter de
Hollandse Waterlinie met de daaropvolgende capitulatie op 15 mei
194-0.
Hoewel er aan het bunkertje met zijn vele kogel- en scherfinsla-
gen niet veel bijzonders te zien viel, was het toch het enige
overblijfsel van de Grebbelinie bij Kruiponder.
Al was het dan geen monument, toch is het jammer dat het verdwe-
nen is.

Bronnen : 1. Majoor E.H.Brongers,-Grebbelinie 194-0, 1971
2. K.H.Couvee,-De Meidagen van '40, 1960
3. I.C.Eauws,-Een sluitsteentje in de Nude,1961-1826-194-0.

Oud-Vïageningen, mei 1982, p.21-22



- £^?.S,.H^A;VV^:<V\^ >- -'• -^^- '̂̂ ^.^«C^^^^
^*l"^*^«Z?£:H,^^ «öou^««.»^iWM TM^W*^«



/*. .//S ~~&*'*'*~. - ;"••• fis > •*»• v -=-^^ -»<V^ •»• ^«" ~-*zwi-~««" •-',, ;̂ ^ • <• ,^*'//*r;' "'afw'SirZJf <m>K'tff*4#*+3!!Gr^ - .'^^^-c^^. ",̂ -, • .̂ - --v.-«-> x^v,. - - ̂ ,̂- ^JS^ ,̂,-*: .- • ̂ - ™'i.'v//y. f«f5#P»^^
»e 6RtF? N«ay „x:ftutPOMoea",ö««wH NWA ns &ReasBBE««. _ w«s«Nm*eH,2M «U&U&TÜ& -jgS-i, 3.CQwuw*--«J?


	1987 OUD RHENEN
	1987-1
	1987-2
	1987-3



