Plattegrond Bunkermuseum Wn 12H met beschrijving bouwwerken.
1. Ontvangstbunker; nieuwbouw bunker in dezelfde sMjl als de gemetselde bunkers
die Mjdens de oorlog op Vlieland zijn gebouwd. Als voorbeeld diende de keukenbunker van de Oost-BaAerij. In deze bunker bevinden zich het grootste deel van de
tentoonstelling, de toileAen en de kofﬁehoek.
2. Keukenbunker; originele en gerestaureerde keukenbunker van Widerstandsnest
12H. Standaard type gemetselde bunker voor een bemanning van omstreeks 30 man.
Op het dak van de keukenbunker staat de kanMne, hier werd desMjds de maalMjd opgediend. Tegenover de ingang van de keukenbunker is de kolenbunker.
3. Houten bunker; deze bunker is een reconstrucMe van de houten bunker die Mjdens
de oorlog op deze plek heeZ gestaan. De funcMe van toen is niet duidelijk, mogelijk
een onderkomen of bergplaats.
4. Woonbunker-Oost; één van de drie gemetselde onderkomens voor de bemanning
van Wn 12H. Deze bunker bood huisvesMng aan 6 infanteristen. Tegenover de ingangsdeur een wapenkast met daarnaast twee muniMebergplaatsen.
5. + 6. Geschutsemplacement Oost land- en zeezijde; een reconstrucMe van het
houten geschutsemplacement dat deel uit maakte van de verdediging van Wn 12H.
Het is een zogenaamde hoofd- en verwisselopstelling voor 1 kanon.
Hier stond een buitgemaakt Belgisch 4,7 cm anM-tankkanon. Er kon vuur uitgebracht
worden naar het strand en, mocht de tegenparMj na een landing een omtrekkende
beweging willen maken, dan kon het kanon verplaatst worden naar de landzijde.
Na uitzicht op zee bij punt 6, wandelt u terug via 5, 4 en 3 om daar de trap op te gaan
richMng 7.
7. Waarnemingspost of "Auskuck"; hier werd 24 uur per dag de omgeving en vooral
de zee in de gaten gehouden. Bij een eventuele beschieMng kon een waarnemer zich
verschuilen in de betonnen Tobruk bij punt 8.
8. Een betonnen waarnemingspost waar ook een mitrailleur op gemonteerd zat. Dit
type versterkte schuAersput had de naam Tobruk.
9. Wohnbunker Kommandant; op deze plek was de houten woonbunker waar de
commandant van Wn 12H zijn onderkomen en bureau had. Tevens slaapplek voor een
tweede onderoﬃcier. ReconstrucMe van het originele bouwwerk dat kort na de oorlog
door Vlielanders is gedemonteerd voor het verkrijgen van bouwmateriaal.

10. Volgens een Duitse schets stond op deze plek een houten bouwwerk. Tijdens de
graafwerkzaamheden zijn hier ook aanwijzingen voor gevonden. Nu ingericht als
werk- en bergplaats.
11. MG-schuAersput zuid; opstelling voor een machinegeweerschuAer voor het
beveiligen van de zuidelijke ﬂank van Wn 12H.
12. Woonbunker - midden; Eén van de drie gemetselde woonbunkers. Deze bunkers
hebben een dak van 45 cm dik gewapend beton.
13. Betonnen geschutsemplacement; hoofd- en verwisselopstelling voor de posiMe
van een, op de Russen buitgemaakte, houwitser bij de Wehrmacht bekend als de
7,62 cm lnfanterie Haubitze 290 (r.) Bergplaats voor het geschut en opslagplaatsen
voor de muniMe.
14. Woonbunker - West; één van de drie gemetselde woonbunkers. Opvallend bij
deze bunker is dat deze opgemetseld is met straatklinkers.
15. Verbindingstunnel tussen binnenkant van het duin naar de strandkant.
16. MG-schuAersput noordwest; uiterste punt van de stelling Wn 12H. SchuAersput
voor machinegeweer. Tijdens de oorlog was vanuit deze schuAersput vrij zicht op
het strand en kon dit met een MG-42 onder vuur gehouden worden. Na de oorlog
onder-gestoven. Bij de opgraving moest drie meter zand verwijderd worden voordat
dit punt werd blootgelegd.
17. MG-schuAersput zuidwest; Opstelling voor machinegeweer. Tijdens de oorlog
was vanuit deze opstelling vrij zicht rondom.
Wanneer u aan het eind van de route terugloopt, passeert u op het binnenterrein nog een
aantal objecten t.w.: een kromme loop van een (na-oorlogse) houwitser, een Bofors
luchtdoelkanon. Dit is een geallieerd exemplaar maar de Duitsers hadden een soortgelijk
luchtdoelkanon. Verder een paravaan, een apparaat dat achter een schip werd meegesleept
om verankerde zeemijnen los te snijden. Ook treZ u nog een koepel van een Sherman tank
aan en een boei met gaten. Een aantal van deze objecten werd gebruikt op de Vliehors-range
als doel voor de Luchtmacht.

Widerstandsnest 12H

Zie ook de beschrijving op de andere zijde

