
 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

   

  

Museumbunker: 

Verlengde Bosweg 1 

2202 NT NOORDWIJK 

(Fietspad richting  

Zandvoort,)  

 

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 2020 op de 

zondagen weer te bezoeken.  
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Beste vrijwilligers, donateurs & relaties, 
 

COLUMN VAN DE VOORZITTER (Victor Salman) 

 

In deze Bunkerpost treft u een mooi overzicht aan van onze 
belangrijkste activiteiten van het (bijna) afgelopen jaar 
2019. Het geeft treffend aan dat wij nog steeds een muse-
um in ontwikkeling zijn, waar elk jaar weer wat nieuws valt 
te ontdekken. Daarom komen veel bezoekers ook nog een 
keer terug. Ook voor 2020 staan weer de nodige nieuwe 
projecten op stapel. Tijdens onze jaarlijkse vrijwilligers-
avond van 18 december jl. gaven de bestuursleden Jeroen 
van der Zalm, Andre van der Niet en Jan Heus een boeiend 
overzicht van alle plannen. Een nieuw kassasysteem,  
herkenbare en uniforme kleding voor onze gidsen en kassa-
medewerkers, de realisering van een nieuw entreegebouw, 

overleg met de Brandweer over de uitbreiding met de noordelijke gang, de aanleg 
van rails in deze gang, overleg met Rijnland over uitzicht op zee, en een audio-
guide voor onze buitenlandse bezoekers. En natuurlijk hopen wij in goed overleg 
met de ‘Vleermuiswerkgroep’ te komen tot een goed werkende alternatieve  
opvang voor deze beschermde soort, zodat de noordgang permanent toegankelijk 
kan worden. Dat is een lang gekoesterde wens.  
 
Op de druk bezochte vrijwilligersavond werd ook bekend gemaakt dat er het afge-
lopen jaar 8433 (betalende) bezoekers zijn ontvangen; een record! Dat geeft ook 
een solide financiële basis om door te kunnen gaan met onze ambitieuze plannen. 
Uiteraard zijn daarvoor vooral onze vrijwilligers cruciaal.  
Ik ben daarom nog het meest verheugd over de goede sfeer binnen onze ‘club’ en 
het feit dat wij een flink aantal nieuwe vrijwilligers, waaronder enkele gidsen, 
kunnen verwelkomen. Het is ook mooi om te ervaren dat na afloop van deze 
avond enkele vrijwilligers zich spontaan melden voor het uitvoeren van een aan-
tal belangrijke taken. Ik denk daarom dat ik mag zeggen dat wij klaar zijn voor 
het nieuwe jaar!  
  
Graag wens ik u allen namens het bestuur mooie feestdagen en een gezond 2020! 
 
Victor Salman  



JAAROVERZICHT  in vogelvlucht (AH) 

 

Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Er zijn door de 
noordgang kabels gelegd en er is een switschboard gereali-
seerd waar alle stroomkabels van de noord samenkomen. In 
de munitiebunker is er gestraald, gewit en gedroogd. De 
puntjes worden nu op de i gezet waarbij de vloer nog moet 
worden gerepareerd en gaten in de vloer waar ooit de staan-
ders van de toenmalige munitiestellingen hebben gestaan 
worden mooi afgewerkt en voorzien van houten luikjes zodat 
de authenticiteit bewaard blijft wanneer er een nieuwe  
coating op de vloer wordt aangebracht. 
 
Veel werk is er 
verricht in de 

rekenkamer van de “Leitstand”. Nadat eerst op 17 novem-
ber 2018  het “Lang-Basis-Gerät 42 H, van de firma  akb 
wat staat voor:  Universelle Cigarettenmachinenfabrik  

J.C. Müller en 
Co., Zwickauer 
Strasse 46-58, 
A 34 Dresden, 
werd geplaatst 
werd de tele-
foonwand van  
schroten voor-
zien. Ondertus-
sen was het plafond van de derde observatiepost voorzien 
van roestvrije platen en waren de kijkspleten met dubbel glas 
gezet.  
 
Op 2 maart 2019 kwam Martin, van Historic Engineering, 
met auto en aanhanger voorrijden en bracht de door hem ge-
restaureerde TVR (Tages Verbesserung Rechentisch und  
Rechenschieber) C/37 van de firma bws wat staat voor:  
Dr Ing. Kurt Pannke, Apparatebau, Dessauer Strasse 22,  
Berlin-Lankwitz. Dit was het tweede pronkstuk uit de voor-
malige collectie van Fort 1881 te Hoek van Holland en eigen-
dom van het Nationaal Militair Museum. www.nmm.nl/  
www.fort1881.nl/fort-1881/ 
 
 



Het vrijwilligersuitje van 30 maart bracht ons, met een 
luxe touringcar van de Koninklijke Beuk, in Overloon, 
waar we het prachtige Oorlogsmuseum bezochten.  
https://www.oorlogsmuseum.nl 
Na terugkeer in Noordwijk was er een diner in het Hotel 
Grand Café Heeren van Noortwyck  waar tussen de gan-
gen door de nodige speeches en werden afgestoken waar-
bij verschillende vrijwilligers op gepaste wijze geëerd wer-
den. https://www.heerenvannoortwyck.nl 

 
 

25 mei, Bunkerdag. De gehele dag een toestroom 
van mensen, waarvan velen voor het eerst hun 
ogen uitkeken van wat er al te zien is onder de 
noord duinenrij van Noordwijk. Een onder het 
zand begraven geschiedenis van bezetting en on-
derdrukking, die dankzij vele verschillende vrijwil-
ligershanden, weer beetje bij beetje tevoorschijn 

komt. Gidsen en suppoosten vertellen de bezoekers wat 
hiervan, en daarmee synoniem langs de geheel door de 
Duitsers bezette kust, de bedoeling was. En wel de de-
mocratie buiten de deur houden…….. Al die gidsen, 
suppoosten en kassamedewerkers die elke zondag het 
hele zomerseizoen klaar staan om de stroom bezoekers 
te verwelkomen en te begeleiden. Ook door de week, waar dan veel school bezoeken zijn, staan deze  
vrijwilligers paraat. 



     (ENKELE ZONDAG VRIJWILLIGERS) 
 

 
 
De 16de septem-
ber was voor het 
Atlantikwall 
Museum weer een 
belangrijke dag.  
‘s Morgens vroeg 
reed er een grote 
vrachtwagen van 
de firma Saan de 
verlengde Bosweg 
op om weer een 

bijzonder stuk af te leveren. En wat voor bijzonder stuk. Het werd een 
hele toer om het apparaat in de rekenkamer te krijgen. Maar zoals u 
zult weten zijn onze vrijwilligers niet voor een kleintje vervaard.  
En na een paar uur worstelen stond het apparaat in de rekenkamer op 
zijn originele voetstuk. Dit apparaat heet  LB Kleingerät C36 en is ge-
maakt door akb wat staat voor Universelle Cigarettenmachinenfabrik 
J.C. Müller en Co. Zwickauer Strasse 46-58, A 34 Dresden. Het reken-
apparaat was eigenlijk de voorloper van de Tages Verbesserung  

Rechentisch C/37.  
Echter werden beide appara-
ten  nog in 1943 gebouwd en 
naast elkaar gebruikt. 
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O r g a n i s a t i e  

 
 
Het dak van de derde 
observatiepost heeft  
vanaf  28 september 
een compleet nieuw en 
fraai camouflagejasje 
gekregen zodat zelfs de 
konijnen het verschil 
tussen het duin en dak 
niet meer zien. Een bij-
zonder kundig staaltje 
vrijwilligers schilder-
werk.  
 

 
In de maand 
november van 
2019 werden 
weer verschei-
dene rekwisie-
ten aange-
schaft om de 
S414 comman-
dobunker ver-
der aan te kle-
den. Verschil-
lende figuren 
werden voor-
zien van nieu-
we laarzen en 
kledingstuk-

ken. Daar het bij het Atlantikwall 
Museum gaat om de “Kriegsmarine 
Artillerie” moeten reguliere 
“Wehrmacht” kledingstukken, die op 
de markt zijn, omgetoverd worden in 
“Kriegsmarine Artillerie” uniformen. 
Dit secure werk wordt gedaan door 
erelid Ruud Boot. Met veel geduld en 
vakmanschap verandert hij met naald 
en draad, penseel en verf  de uniform-
stukken in de juiste “Kriegsmarine Ar-
tillerie” uniformstukken. En zo zijn al-
le vrijwilligers ieder op zijn eigen 
gebied druk bezig het fraaie en educa-
tieve Atlantikwall Museum tot grote 
hoogte te brengen. 
 
Allen dank voor jullie inzet.   
 
En op naar 2020. Dan is het 80 jaar 
geleden dat Nederland bezet werd en 
75 jaar na de bevrijding. 
 


