
De zichtbare betondelen van de kazematten op de Afsluitdijk (Den Oever,
Kornwerderzand) waren voorzien met een effectieve camouflagebeschildering. De
zichtbare delen van de achterwanden van de kazematten kregen een zich herhalend
verfpatroon waarbij de donkere delen de ingangen van de kazematten
suggereerden. Deze camouflage was vooral gericht op het misleiden van vijandelijke
vliegers om de locatie van de kwetsbare deuropening te verdoezelen.

Deze camouflage is hier te zien bij kazemat V of VI van de stelling Den Oever
(zoeklichtkazemat). Collectie Fries Museum

Dit schijnt gewerkt te hebben, want de enige directe bomtreffer op een kazemat (No.
XII Kornwerderzand) was direct boven een der schijndeuren.



De camouflage aan de frontzijde bestond in de meeste gevallen uit een lijnenspel,
dat een optisch bedrog veroorzaakte ten aanzien van de juiste vorm van de
kazemat, terwijl donkere vlakken de schaduwvorming van de schietgaten moesten
uitbeelden.

Camouflage van kazemat V (mitrailleurkazemat) bij Kornwerderzand. Bovenste
afbeelding afkomstig uit het archief van het NIMH



De vele treffers op of nabij deze schijnschietgaten geven de indruk dat deze vorm
van camouflage heeft gewerkt.



Naast op de Afsluitdijk werd ook elders in het land hard gewerkt om de kazematten
minder opvallend te maken. In de vesting Holland gebeurde dit door de kazematten
aan te aarden en ze zoveel mogelijk in het terrein weg te werken. De in het zicht
blijvende betonoppervlakken werden beschilderd en vervolgens liet men ze
overgroeien met klimop. Op de achtergrond kwamen struiken en bomen.

Naast deze methode werden kazematten ook vermomd als schuurtjes of werd
de kazemat omgeven door een stenen muur.

Een S (stekelvarken) kazemat vermomd als schuur. Collectie NIOD

Kazemat omringd met een stenen muur. Collectie Nationaal Oorlogs- en
Verzetsmuseum Overloon



Ontwerp voor een houten omhulsel van een kazemat. Afkomstig uit ‘Voorschriften
Inrichtingen Stellingen’.

Nog een aantal interessante maskeringen:

Vermoedelijk een Stekelvarken kazemat. De kazemat is ten behoeve van het
aanbrengen van camouflagemateriaal omgeven door een omheining van takken.
Collectie NIMH



Een rivierkazemat te Roermond. Collectie NIOD



Deze kazemat beschikte over vele schijnschietgaten. Collectie NIOD

Helaas hebben de uitgebreide maatregelen om de kazematten te camoufleren

(meestal door ze te vermommen als schuurtjes en dergelijke) weinig uitgehaald,
want de Duitsers bleken de plaatsen van de kazematten veelal te kennen.


