
De vroegere ingang van het kamp
met de bestuursgebouwen is nog
herkenbaar. Links de Commando-
barak en rechts de post- en
defensiebarak, daarachter de ba-

rak van de stafcompagnie. De huidige Greftstrasze komt overeen
met de Kampstraat, het achterste deel is nog als Feldweg
herkenbaar. Foto: onbekend ( Fotoafdeling van de wehrmacht),omstreeks
1940 ( Documentatie en herinneringscentrum kamp Sandbostel (DGLS) ).

Na aankomst in het kamp werden
de krijgsgevangenen in dit
gebouw gedesinfecteerd. In de
winter van 1941 kwamen hier veel
krijgsgevangene uit de Sovjet-Unie

om het leven. Zij moesten bij temperaturen onder nul urenlang
naakt op het veld op hun kleren wachten.
Foto onbekend (Fotoafdeling van de wehrmacht), omstreeks 1941 (DGLS).

De vervallen barakken zijn de
enig overgebleven verblijfsbarak-
ken uit de tijd dat het kamp werd
opgebouwd. De barakken
bestonden in 1939/1940 over het

algemeen uit centrale afdeling en twee grote ruimtes van een
houtconstructie. De barakken waren met wel 600 gevangen
volledig overbevolkt.
Foto onbekend (Fotoafdeling van de wehrmacht), omstreeks 1940 (DGLS).

De dagelijkse soep werd in de
beide T-vormige keukens bereid.
Op het veld van der rechter
kampkeuken werd in de nacht
van 19 op 20 april 1945 een

hongeropstand van concentratiekamp gevangenen neergeslagen.
Hierbij kwamen meer dan 300 gevangenen om het leven.
Foto (deelfoto): Serg.Johnson, (no. 5 Army Film & Photographic Unit),

30-04-1945 (Imperial War Museum Londen, Engeland).

In het kader van de uitbreiding
van het kamp werden de
barakken in de zomer van 1940
geplaatst. In de herfst van
1941 werd hier het sovjet kamp

ingericht. Een tyfusepidemie, ondervoeding en uitputting had in
de winter van 1941 massale sterfte tot gevolg.
Foto: Vittorio Vialli, Augustus 1944 (Instituto Parri, Bollogna, Italië).]

Kampkeukens

Desinfectering

Verblijfsbarakken

Het grootste deel van de 150
barakken van Stalag X B werd
gebruikt voor het onderbrengen
van krijgsgevangenen, maar werd
vanaf 12 april 1945 ook gebruikt

voor de huisvesting van concentratiekamp gevangenen.
De overige gebouwen werden gebruikt als dienstgebouwen.
Na de bevrijding op 29 april 1945 werd een deel van het kamp
door het Engelse leger verbrand om een tyfus epidemie te
voorkomen.

Gedurende het gebruik na de bevrijding van het terrein zijn
verder nog barakken gesloopt op verbouwd.Nu zijn er nog 23
barakken uit de kamptijd
foto: ombekend, 2003 (GGL, kadaster Bremerförde).

| Behalve het terrein van de gedenkplaats zijn de percelen niet
publiekelijk toegankelijk.Wij vragen u de dit privé karakter te
respecteren. De historische gebouwen die in hun bezit zijn, zijn
vanaf de openbare weg te zien. |

Verblijfsbarakken

De ingang van het kamp

Openingstijden ven
het herinneringscentrum

Van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.
De toegang is gratis.
Het buitenterrein van het centrum is altijd vrij toegankelijk.

De bibliotheek en het archief van de geschiedenis van Stalag X B
kunnen na voorafgaande afspraak, gebruikt worden van maandag
tot vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Foto’s cover: onbekend,2003 (Kadaster Bremervörde) Foto: Andreas

Ehresmann, 20-12-2007 (Documentatie- en herinneringscentrum Kamp

Sandbostel). | Translation: XXXXXX XXXXXX |
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Huidige ”bedrijventerrein Immenhain”
Terrein van het herinneringscentrum
Gebouwen van voor 1945
Gebouwen van na 1945
Privé terreinen
Perceel grenzen

1. Kampingang/Kampweg
(herinneringssteen 17 juni 1953/herinneringszuil Stalag X B).

2. Commandobarak.

3. Kampgevangenis (”arrestbunker”).

4. Post-/censuur en defensiebarak.

5. Barak van de stafcompagnie.

6. Installatie voor watervoorziening.

7. Toiletten.

8. Desinfectering/ontluizing.

9. Verblijfsbarakken beginfase (1939).

10. Kampkeuken
(boven kampkeuken A. beneden kampkeuken B.).

11. Bunker.

12. Zogenaamde “Zweedse Huis” (1952) Geschenk van het
Zweedse “ Hulpcomité voor Duitse kinderen.

13. Evangelische kampkerk (1946,nieuwbouw 1957).

14. Marinekamp(Marlag)/
opvang concentratiekamp gevangenen.

15. “Huis voor allen” /CVJM (Christelijke vereniging
voor jonge mannen) – Barak (1952).

16. Toiletten (Links Aanbouw waslokaal 1948).

17. Verblijfsbarakken uit de fase van de uitbreiding
(“Tyfusbarakken”, 1940).

18. Verplaatste barakken (1948/1952).

19. Katholieke kampkerk.

20. Toiletten.

Korte omschrijving


