In de ochtend van 3 maart 1945
wierpen Engelse bommenwerpers
duizenden kilo's bommen af op
Bezuidenhout. Door slecht weer en
menselijke fouten misten ze het
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Tankgracht met bunker en schootsveld in het Haagse Bos (1947).
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'…onze logees wilden weer op tijd terug naar het Benoordenhout.
Zij moesten door het Bezuidenhout en het Haagse Bos lopen, waar
zij de tankgracht moesten oversteken. Omdat mijn moeder jarig
was gingen wij een taart bakken van tulpenbollen. Terwijl we daar
mee bezig waren hoorden we bommen vallen. Maar het was nu
veel ernstiger dan anders …'
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Ter hoogte van deze tankgracht lag midden op de
Laan van Nieuw Oost-Indië een verdedigingsstelling,
‘Widerstandsnest’ nummer 305. Daarin kon een stuk
pantserafweergeschut worden opgesteld waarmee de
kruising Laan van Nieuw Oost-Indië / tankgracht werd
bestreken. Widerstandnest 305 werd verdedigd door een
officier, veertien onderofficieren en 61 manschappen. In het
Haagse Bos bevond zich een groot aantal bunkers, die onder
andere in gebruik waren als keuken en munitiedepot.
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mag worden om gekapt te worden. Helaas had de Duitse
bezetter daar geen boodschap aan: ongeveer 85 procent
van de bomen werden verwijderd om plaats te maken voor
tankgrachten en lanceerlocaties. Na de oorlog werden er
nieuwe bomen aangeplant. Er staan nog enkele bejaarde
reuzen: beuken tot 275 en eiken tot 400 jaar oud.
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De bunkers in het Haagse Bos werden na de oorlog bedolven onder zand, met gras ingezaaid en in heuvels veranderd (1948).

KON. MARIALAAN

Waar nu de sloot ligt, liep tijdens de oorlogsjaren een
tankgracht. De vijfenhalve km lange en 27 meter brede
tankgracht was onderdeel van de Atlantikwall, een
belangrijke verdedigingslinie van het Duitse leger die vanaf
maart 1942 werd aangelegd. Deze linie die van Noorwegen
tot Spanje liep, werd gebouwd om een geallieerde aanval
vanuit zee het hoofd te bieden.

Foto: W.J. van der Pool

eigenlijke doel, de Duitse V2lanceerinrichtingen in het Haagse Bos.
Bij het bombardement verloren ruim 500
mensen het leven. Meer dan 3000 huizen
en andere gebouwen werden verwoest.
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Mevrouw W. Schimmel-Bonder, 16 jaar
ten tijde van het bombardement.
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De 'Akte van Redemptie' die Willem van Oranje in 1576
uitvaardigde, bepaalt dat het Haagse Bos nooit verkocht
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Aanleg van de tankgracht bij het Malieveld richting Haagse Bos (1943).

u staat hier

gebombardeerd gebied

www.bb45.nl/5

Stichting 3 maart ‘45
Herdenking Bombardement Bezuidenhout

in samenwerking met het Haags Gemeentearchief

