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Beste vrijwilligers, 
donateurs  
&  
relaties, 
Normandië 2017. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Museumbunker: 

Noordwijk Bosweg,  

fietspad richting  

Zandvoort,  te  

herkennen aan geel dak 

 

Openingstijden museum: 

  

Op dit moment is uitsluitend 

de museumbunker S414 voor 

groepsbezoek op afspraak  

beperkt toegankelijk. 

 

Gaarne overleg via tel.  

071 -36 157 85 of  

info@atlantikwall.nl 

 

Het complete museum inclusief 

gangenstelsel is ingaande  

1 mei 2018 op de zondagen 

weer te bezoeken. Vanaf deze 

datum is onze locatie te vinden 

in de zeereep, aan het begin 

van het rijwielpad richting 

Zandvoort. 

 

 

In dit nummer: 

 

Een reisverslag van onze 

studiereis naar het  

landingsgebied van  6 juni 

1944 in Normandië 

Column (Victor Salman) 

Tijdens onze vakantie in Normandië waar we invasiestranden en 
diverse oorlogs- en bunkermusea bezochten kwam mijn vriendin 
Monique met een mooie suggestie: “Zou het gezien de enorme 
inzet van al jullie vrijwilligers niet leuk zijn om met z’n allen 
naar Normandië te gaan?”.  Toen ik dit idee in het bestuur aan de 
orde stelde waren we het er snel over eens, ondanks de toch wel 
hoge kosten. Deze “studiereis” zien wij namelijk als een terechte 
beloning voor al die vele vrijwilligers-uren van een ieder, als een 
inspiratie voor nieuwe ideeën, en ook als een mooie gelegenheid 
om elkaar beter te leren kennen. Samen met Cor (programma) en 

Jan (uitvoering) kwamen we met z’n drieën tot een mooie opzet voor deze studiereis. Met 
dank ook aan Dirk voor de administratie. Tijdens de 4 dagen zelf mocht ik in de bus een 
beetje de “gids” zijn. Ik heb genoten van onze reis, en ik denk ook alle deelnemers!     
 

Donderdag 5 oktober. 
De dag waarnaar alle vrijwilligers van het Atlantikwall Museum het afgelopen jaar met 
spanning hadden uitgekeken.  De start was als vanouds op het terrein van Koninklijke. 
Beuk. Ook dit jaar had het bedrijf weer een luxe touringcar beschikbaar gesteld om ons de 
700 km naar het voormalige landingsgebied te vervoeren. Hoewel het stormachtige regen-
weer bar tegenviel werd in opperbeste stemming rond 5 uur de reis aanvaard. Chauffeur 
Piet wist veel files vaardig te omzeilen  en in een van zijn verplichte pauzes genoten we 
van de door Peter den Elzen verstrekte lunchpakketten. Jeroen verzorgde op uitstekende 
wijze de koffie en bracht ons alvast in de stemming met de vertoning van de invasiefilm 
“De langste dag”.  Ieder had een programmaboekje gekregen. Om half 4 reden we Bayeux 
binnen waar we in het lokale museum alvast een voorproefje kregen van wat ons de ko-
mende dagen te wachten stond. Het museum gaf een goede indruk van de gebeurtenissen 
op D-day en de voorwerpen die daarbij een rol speelden. Wie dat wilde kon ook een be-
zoekje brengen aan de kathedraal of gaan kijken naar de oudste strip ter wereld “Le Tapis-
serie”. Een meterslang wand-tapijt uit ca. 
1068 dat de Franse invasie bij Hastings in En-
geland in het jaar 1066 verbeeldt. Tot slot re-
den we naar ons wat buiten de stad gelegen 
hotel “Mercure”. Bagage naar de kamers en 
aanschuiven voor het diner, dat niet helemaal 
liep zoals door het bestuur vooraf met het ho-
tel was besproken. Maar “allez” zegt de Fran-
soos en we doken ons bed in. 



Vrijdag 6 oktober. 
Na een goede nachtrust en het ontbijt zijn we al voor negenen weer op weg.  
Als eerste bezoeken we een Amerikaanse begraafplaats. Prachtig gelegen en uitkij-
kend over de zee. Heel indrukwekkend en in stilte gaan onze gedachten uit naar de 
duizenden jonge mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Bijzonder is dat er 
43 dubbelgraven zijn waarin 2 broers begraven liggen.  
Naar Batterie Longues-sur-Mer waarvan we de bunkers kunnen bekijken met het 
geschut er nog in. Duidelijk is alles aangetast door de tand des tijds. Hoogtepunt 
van vandaag is het kustplaatsje Arromanches waar een van de twee “Mulberry”  
havens was gelegen. Tot het eind van de oorlog heeft deze kunstmatige haven goed 
dienst gedaan. Door de vele stormen is er nog weinig van over maar in het erbij ge-
legen drukbezochte museum krijgen we een goede indruk hoe het er oorspronkelijk 
heeft uitgezien. Hier nuttigen we de door Jan, Joke en chauffeur Piet klaargemaak-
te lunch. Aldus gesterkt gaan we op pad naar Le Grand Bunker in Ouistreham.  
We zien een 15 meter hoge bunker, echter zonder kanon. Bestemd voor overzicht en 
vuurleiding. Duidelijk zichtbaar is de manier waarop de invasietroepen de ingang 
forceerden. Via een nauwe trap is het mogelijk de topverdieping te bereiken. Eigen-
lijk een uniek gebouw. Er voor staat de gerestaureerde LCI (Landing Craft Infantry) 
die gebruikt werd in Spielbergs film “Saving Private Ryan”.  Als besluit van deze dag 
een bezoek aan de (nieuwe) Pegasusbrug in Ranville, de plaats waar in de nacht van 
5 op 6 juni de eerste schermutselingen plaatsvonden. Jammer genoeg is de brug 
vervangen door een groter exemplaar, maar honderd meter verder ligt nog de origi-
nele brug. Als een historisch relikwie.  



Op naar Caen. Om de leegte tot het diner op te vullen bestijgen en bezichtigen velen het immense kasteel. Stammend 
uit de tiende eeuw geeft het een goed beeld van de bouwkunde uit die tijd. Nog even tijd voor een drankje op een zon-
nig terrasje en de bus rijdt voor om ons naar het diner te brengen. Tot onze verrassing verdagen we in een wok res-
taurant: “Let’s wok”. Iedereen kan naar keuze zijn bord volscheppen en daar wordt ruimschoots gebruik van ge-
maakt. Een groot succes. Om negen uur ‘s avonds stappen we heel voldaan weer in de bus voor de laatste kilometers 
naar ons hotel. 

 
Zaterdag 7 oktober. 

Om negen uur stappen we in voor onze laatste rit door groe-
ne velden, smalle straatjes en pittoreske dorpjes. En elk 
dorpje heeft wel een gedenkteken en een invasiemuseum. 
We stoppen bij Utah Beach, een van de twee Amerikaanse 
landingsstranden. We gaan even het strand op en wandelen 
naar het nabijgelegen museum. Verrassend fraai en apart 
opgezet. Zo staat er in een demontabele hangar een schitte-
rend gerestaureerde Martin B-26 Marauder bommenwer-
per. Op weg naar Sainte Mère Église. Waarvan je van af het 
kerkplein de parachutist aan de kerktoren ziet hangen. Hij krijgt elk jaar een nieuwe para-
chute. In het Airborne Museum, ingericht in verschillende losstaande ruimtes vinden we 
een Dakota met een peloton para’s maar eveneens in een loods een origineel Waco sleep-
vliegtuig. Tijd voor een korte lunch want de landinwaarts gelegen batterij Azeville wacht. 
Vier door lange gangen verbonden geschutsbunkers. Deze stonden onder bevel van het 
leger en dus niet van de marine. Ze konden tot drie dagen na de invasie hun granaten op 

het invasiestrand afvuren alvorens door kruisers (waaronder de Nevada) buiten gevecht te worden gesteld. 
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O r g a n i s a t i e  

 

Ons laatste bezoek is aan het Musée Mémorial 
Omaha Beach “Les Moulins” in Saint-Laurent-
sur-Mer. Toch wel een van de meest gedetail-
leerde musea. Er wordt een korte film vertoond 
waarin ook aandacht wordt besteed aan het lot 
van de vele gesneuvelden en gewonden. En er 
wordt getoond hoe het leven van de Fransen zelf 
was gedurende de oorlog. Het museum is heel 
fraai van opzet. Voor onze bus en een Sherman 
tank gaan we in de miezerige regen op de foto. 
Tot slot een korte rit over de boulevard waar ’n 
paar enthousiastelingen nog even een foto kun-

nen maken van het bekende gedenkteken. Op naar Bayeux waar we dineren op de boven-
etage van “L’Assiette Normande”. Het wordt een gezellig laatste avondmaal aan lange 
tafels. Het eten is lekker en ook nu worden we getrakteerd op gratis drankjes. Pas om 
half elf zijn we weerom en kan het 
licht uit. 

 
Zondag 8 oktober. 
Was de stemming de afgelopen 
dagen verwachtingsvol, vandaag is 
duidelijk te merken dat het einde 
in zicht is. We reden 350 km door 
het mooie Normandië.  
Voor het hotel nemen we hartelijk 
afscheid van Jan en Joke, die  nog 
een poosje op eigen gelegenheid in 
Frankrijk vakantie bleven vieren. 
De terugreis verloopt soepel en 
rond zeven uur zijn we weer thuis. 
Het waren onvergetelijke dagen die dankzij de voorbereidingen van het bestuur, met na-
me o.a. Jan, Cor & Victor uitstekend verliepen. We kregen met deze bijzondere excursie 
een goed idee van wat de soldaten hebben doorstaan om ons de vrijheid terug te geven.  
 
 


