
Eduard BAELS, Oostende onder het Franse bewind, Oostende, blz. 36/37. 

Robert LANOYE, L'Epopée Ostendaise, Erel, Oostende, 1971, blz. 74. 

De bombardering van Oostende, De Zeewacht, 23 oktober 1898. 

Marcel VANHAMME en Jean DELPORTE, Ostende, d'un village des pêcheurs à la reine des 
Plages, Ed. Clap Copy, Brussel, 1982, blz. 76 7  

Nota : De auteurs van bovenvermeld boek zitten wat o.m. de datum van de raid betreft verkeerd, 
ze geven 24 april 1798 op, i.p.v. 19 mei 1798. Ook hebben ze het niet goed wanneer ze 
stellen : "Muscar, commandant de place, déjoua une tentative de débarquement de troupes 
anglaises aux écluses de Slijkens, à l'est du port" (Muscar, plaatscommandant, verijdelde 
een poging tot ontscheping van Engelse troepen aan de sluizen van Slijkens, ten oosten van 
de haven). (Waar halen ze het ?). 

De batterij Hundius en de Halve Maan beschermd in 
Oostende 

Frank PHILEPPART 

Wie Oostende en fortificatie zegt, denkt aan Raversijde en fort Napoleon. Maar zelden denkt men 
aan de batterij Hundius die tussen het fort Napoleon en de havengeul ligt. Het betreft hier een 
Duitse kustbatterij van de tweede wereldoorlog, die bewapend was met 10.5 cm kanonnen. De 
batterij is gelegen naast het fort Napoleon en kan als schoolvoorbeeld dienen voor de opbouw van 
een Duitse batterij, compleet met vuurleidingspost, geschutkazematten, manschappenbunkers en -
verblijven. 

Op de Halve Maan, gelegen tegen de havengeul, stond een FlaK-batterij (luchtafweergeschut). Men 
treft hier verschillende FlaK-bunkers, bemanningsverblijven, een machinegeweerbunker en een 
commandopost aan. Het is dank zij haar voormalige functie als marinedepot, dat ze zo goed 
bewaard gebleven is, m.a.w. er werden amper bunkers afgebroken. 

Kortom het zijn unieke sites die gerust naast de grote batterijen in Frankrijk kunnen staan. 

Voor deze twee sites diende de Simon Stevinstichting in 1996 een klasseringsaanvraag in bij 
Monumenten & Landschappen omwille van zijn historische en unieke waarde. 

Op 03 oktober 1997 ondertekende Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc MARTENS, 
het ministerieel besluit voor de bescherming van de batterij Hundius en de Halve Maan als 
monument. 

Geschiedenis 

Tijdens de eerste wereldoorlog stond er op de Halve Maan de Duitse batterij Eylau die twee 52 mm 
kanonnen had. 

7  Zie R. VERBANCK, Sir Home Riggs Popham, Neptunus, nr. 229, blz. 19. 
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Twee decennia later werd Oostende tijdens de tweede wereldoorlog omgebouwd tot een Sttzpunkt 
Gruppe en omvatte drie Panzer-Sttzpunkten: 
PzStp Stene, PzStp Oostende-Hafen en PzStp Blauwe Schleuse. Daarnaast bestond de 
Marineverdediging uit de marine kustbatterij Hundius en de marine kustbatterij Kursaal. De batterij 
MKB Hundius was de 2e batterij van het MAA 204 (Marine Artillerie Abteilung) dat onder bevel 
stond van de Seekommandant Pas de Calais". De batterij was mee opgenomen in de "StpGr 
Oostende". Een marinebatterij telde ongeveer 2 à 3 officieren 18 onderofficieren en 130 soldaten. 

Op 01 februari 1943 werd op de Halve Maan de eerste "Batterij Hundius" met vier 7.5 cm kanonnen 
geïnstalleerd. 

Vanaf 1943 werd de "Halve Maan" uitgebouwd tot het Hoofdkwartier van Panzer Sttzpukt 
Hafen.Tegelijk werd hier een batterij licht luchtdoelgeschut geïnstalleerd, bemand door een Zug 
(peloton). Deze was uitgerust met drie lichte luchtdoelkanonnen van (vermoedelijk) 2 cm en 
tweemaal 4 cm FIaK. 

De "Batterij Hundius" werd op 01 juli 1943 verplaatst naar zijn huidige plaats en kreeg vier 10.5 cm 
kanonnen op een open bedding die in een halve cirkel rond de vuurleidingspost stonden. De batterij 
werd volgens de plannen van 1942 gebouwd. Op 04 mei 1944 werd er voor elk van de vier 
kanonnen een geschutzkazemat van het type 671 gebouwd. Dit gebeurde in het kader van het 
Schartenbauprogram wat een overbunkering van geschut op open beddingen inhield. Twee 
voormalige beddingen kan men nu nog terugvinden. Verder treft men hier nog diverse munitie- en 
manschappenbunkers aan alsook een bakstenen loopgraaf en een klein gangenstelsel. 

De batterij beschikte tevens nog over een 15 cm kanon voor lichtschoten, in een kazemat die jaren 
geleden afgebroken werd. 

Huidige toestand 

Momenteel zijn de twee gebieden verkommerd en deels verzand. De betrachting is nu de batterij 
Hundius en de Halve Maan terug te renoveren. In eerste instantie dienen de sites opgekuist te 
worden, ten tweede dienen de kazematten hun originele uitzicht terug te krijgen. Er wordt ook 
gewag gemaakt om de batterij Hundius op de nemen in het project Fort Napoleon. Een pluspunt 
voor de batterij Hundius is het feit dat een aantal bakstenen gebouwen gebruikt worden door de 
Marine Kadetten zodat deze niet verder aftakelen. 

De Simon Stevinstichting is een vereniging die zich bezig houdt met de studie van oude, buiten 
gebruik gestelde, militaire bouwwerken. Dit doel resulteert in een uitgebreid archief, 
studiebezoeken, voorstellen tot klassering en advies bij restauraties. 
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Algemeen beeld van de batterij Hundius. Men ziet op de voorgrond drie van de vier 
geschutskazematten. Daar achter staat de vuurleidingspost. 

De L410A, peletonscommandopost met een geschutsplatform voor een 4 cm FlaK 


