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Een woordje uitleg bij het project : 

De titel van dit project is in het kader van de bevrijding van Europa nl DE SIEGFRIEDLINIE. 
We zitten in de tweede helft van 1944, begin 1945. De geallieerden trekken Duitsland binnen. 
In de perceptie van het paneel, zien we enerzijds een verdedigingspositie van de Duitsers tegenover 
Amerikaanse strijdkrachten die een poging ondernemen een doorbraak te forceren.
Amerikaanse tanks, voertuigen, artillerie en infanterie zijn nog niet aan de orde. 
Het eerste werk was het paneel uit te tekenen en een landschap te creëren waarin mijn context paste. 
Een duidelijke scheiding heb ik verzonnen door een rivier te bouwen en drakentanden op te stellen. 
Aan de Duitse zijde een vernielde woning en een onbeschadigde. Waarom een brug ongeschonden laten, 
om de terugtocht van Duitse troepen en materiaal een kans te geven, mits een vrij zware verdediging. 
De Duitsers zetten, in deze fase van de oorlog, alles op het spel om het “Vaterland” te redden.
De inzet van de Duitse strijdkrachten op deze plek was niet min : ik ga daar vier Kingtiger tanks een positie 
laten innemen met kruisvuur, een Hummel artillerie mobiel stuk, twee ATK kanonnen en
een FLAK stuk, een halftrack, infanterie en een paar kleinere voertuigen en versperringen. 
Een zwaar scheepsgeschut in een bunker, (koperen buisje) doch bij gebrek aan munitie niet meer operationeel. 
De kraterinslagen op het terrein heb ik nagebootst met een soort ronde konische moer, de opening in het midden 
met zwart strooimateriaal, bruin voor de weggeslagen aarde en puin, alles zelf gemaakt. 
Afgezaagde boomstammen om een efficiënt schootsveld te bekomen.
Huizen, brug, bunker, drakentanden (tankversperring) zijn Italeri bouwdozen 1/72. 
De tanks, artillerie, geschut, voertuigen en infanterie zijn van Esci 1/72. 
In totaal voor de Duitse zijde : 12 voertuigen en 50 infanteristen.
Voor de Amerikanen : Vier Shermans, een 155 mm rijdend artilleriestuk, twee verkenningsvoertuigen, 
een vrachtwagen ¾ ton, 4x4, een jeep en 50 infanteristen, ook van Esci.
Waterfolie voor de rivier, boompjes, stammen, bloemen, hagen, struikjes, keitjes, bestrating, 
elektriciteitspalen, wegwijzers, enz … uit mijn overschotdoos en van miniatuur treinmateriaal.
Ik ben ongeveer 7 jaar bezig met dit project, niet constant. Ik heb het in fazen onderverdeeld en na een faze bouw 
ik ondertussen weer iets anders … 






















