
 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

   

  

Museumbunker: 

Verlengde Bosweg 1 

2202 NT NOORDWIJK 

(Fietspad richting  

Zandvoort)  

 

Openingstijden museum: 

I.v.m. het coronavirus is het 

museum beperkt open en zijn de  

strikte coronaregels van toepas-

sing en moet er van te voren 

gereserveerd worden. 

Zie ook de website : 
https://atlantikwall.nl/   
 

 

Contact : info@atlantikwall.nl 
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Column van de voorzitter    
Beste vrijwilligers, donateurs en relaties,  
Deze column staat in het teken van dankbaarheid richting 
onze vrijwilligers. Ik wil er voor nu graag vier speciaal  
uitlichten. 
Allereerst Jan Heus. Na ruim 20 jaar actief te zijn geweest 
voor ons museum heeft Jan recent afscheid genomen als 
bestuurslid en vrijwilliger. Vanaf 2000 was Jan penning-
meester en later vicevoorzitter. Maar daarnaast was hij ac-
tief als vrijwilliger op velerlei gebieden: als gids, als  
kassamedewerker, als planner van de groepsbezoeken, als 
contactpersoon richting de vrijwilligers, als regelneef, en 
als organisator van heel veel activiteiten. Hij opende en 
sloot het museum, hij zorgde geregeld voor de broodjes 

kroket voor de vrijwilligers op zaterdag, hij vertegenwoordigde het museum bij de 
provinciale erfgoedtafel ‘Atlantikwall’ en bij veel andere organisaties. Er is niets 
dat Jan Heus niet voor ons heeft gedaan. Hij heeft werkelijk alle mogelijke werk-
zaamheden opgepakt die konden worden verricht. Vanwege zijn uitzonderlijke 
bijdrage, tomeloze inzet en grote verdiensten als mede-initiatiefnemer van het 
museum heeft het bestuur hem benoemd tot ‘Erelid’.  
  
Ook zijn echtgenote 
Joke Heus is 20 jaar 
op veel gebieden heel 
actief geweest voor het 
museum. Tegelijk met 
Jan neemt ook Joke 
afscheid. Het bestuur 
is ook haar dankbaar 
voor de geweldige be-
langeloze inzet gedu-
rende al deze jaren.  
 
 



 
Siem van der Ploeg verkende op jonge leeftijd al met zijn vrienden het gangenstelsel. Zorgde er toen met 
enig hak- en breekwerk voor dat de Noordwijkse jeugd binnen kon blijven komen. Daar ben ik hem nog 
dankbaar voor, want na mijn zwemlessen in het altijd koude ‘golfbad’ bij de bunkers, was een illegaal be-
zoek aan het gangenstelsel voor mij en mijn vrienden uit Noordwijk Binnen toch altijd weer een leuke 
afsluiting van het bezoek ‘aan Zee’. Sinds Siem in 2007 als een van de eerste bezoekers van ons net geo-
pende museum zijn naam zag staan op een van de muren, is hij nooit meer weggeweest, en is hij een van 
onze meest trouwe en gedreven vrijwilligers.  
Buiten zorgde hij voor helmaanplant, reparaties aan het hek en toegangspad. Binnen was hij graver, 
kruier, restaurateur en gids. Een vrijwilliger met een enorme inzet en betrokkenheid. Recent heeft het 
bestuur Siem benoemd tot ‘Lid van Verdienste’.   
 
Graag wil ik in deze column ook Anton Haasnoot in het spreekwoordelijke zonnetje zetten. Hij heeft  
samen met zijn team jaren geleden de registratie van onze museumstukken opgepakt. Er was op dat mo-
ment nog helemaal niets vastgelegd. Anton heeft met zijn gedegen monnikenwerk een grote hoeveelheid 
stukken geregistreerd en ons daarmee een enorme stap voorwaarts gebracht! Hij heeft recent deze om-
vangrijke taak overgedragen. Wij zijn dankbaar voor het werk van Anton en zijn team. En natuurlijk ook 
voor het feit dat hij al jarenlang de redactie van deze ‘Bunkerpost’ op een geweldige wijze verzorgt!  
En hopelijk blijft hij dit zo doen.  
 
Vier vrijwilligers. Vier uit velen waarop ons museum al vele jaren kan bouwen. Vrijwilligers die essenti-
eel zijn voor het Atlantikwall Museum Noordwijk. Wij zijn dankbaar voor ieders inzet!  
 
Victor Salman, voorzitter 
 
 

Van de Penningmeester (Joeri de Jong) 

Net als in voorgaande jaren hierbij een verzoek aan alle donateurs om hun  
donatie voor kalenderjaar 2021 over te maken. Als dat al niet gedaan is. Uw donatie is 
hard nodig om de diverse onkosten van ons museum deels te kunnen dekken.  
De minimum donatie bedraagt € 15,— per kalenderjaar. Een hoger bedrag is natuurlijk 
altijd welkom. Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is uw 
gift mogelijk fiscaal aftrekbaar. Uw donatie gaarne overmaken op bankrekening  
NL23 INGB 0009 185700 ten name van Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk 
met vermelding van uw naam en “donatie 2021”.  
Bij voorbaat dank. 
 

 

Afscheid Jan Heus (André v.d. Niet & Jeroen v.d. Zalm) 
 
André, 
Ik zal Jan vooral herinneren als de grote regelaar. Voor zaken in Noordwijk wist Jan de weg en regelde 
het, inclusief korting of sponsoring. Jan heeft ook vele gaten dicht gelopen. Bijvoorbeeld bijspringen 
achter de kassa als er niemand beschikbaar was. Ik vraag me af of iemand anders ooit nog zoveel uur aan 
het museum gaat geven als bestuurslid. Jan heeft in stijl afgesloten, door bijna in zijn eentje alles te rege-
len rondom de antitankmuur voor ons museum. Een blijvende en unieke herinnering. Ik hoop dat Jan 
nog vele gezonde jaren gegund worden samen met Joke.  
 
Jeroen, 
Na 20 jaar heeft Jan besloten het bestuur te verlaten. Toen ik in 2005 betrokken raakte had Jan er dus al 
een paar jaar op zitten om de vergunningen voor het museum te bemachtigen met het bestuur wat er 
toen zat. Jan kwam op zaterdag langs bij de graafwerkzaamheden en zat in die tijd al vaak achter de kas-
sa van het museum.  
Vanaf dat moment regelde Jan ook altijd de werkzaamheden die doordeweeks door bedrijven plaats 
moesten vinden. Van aanleg van het schelpenpad, aanleg van de elektraleidingen, aanschaf en  



 
onderhoud van de luchtdro-
gers, de aanleg brandmeld-
installatie en ga zo maar 
door. Ook ontving hij partij-
en zoals de brandweer, 
Rijnland, provincie en poli-
tie. Zo kreeg het museum de 
kans zich te ontwikkelen. 
Jan wist ook iedereen te en-
thousiasmeren om bij te 
dragen bij het openstellen 
van het museum. Zo wist hij 
heel de lijst met gidsen vak-
kundig te vullen met men-
sen.     Als er een nieuwe  
vrijwilliger aan de haak  
geslagen was voor gidsen of 
kassa was de kans groot dat 
Jan hem of haar had weten 
te strikken. 
 

Ook financieel heeft Jan veel betekend. Van geld binnen halen 
tot kritisch zijn op uitgaven en het afdingen bij bedrijven 

om de werkzaamheden 
toch net iets goedkoper 
uitgevoerd te krijgen. 
En of het nu een aggre-
gaat was of een stuk  
antitankmuur, Jan belde 
er op los en binnen af-
zienbare tijd kwam het  
bericht dat alles geregeld 
was. 
 
In mijn rol als projectlei-
der noordelijke uitbrei-
ding was de inzet van 
Jan ook erg belangrijk. Bij zowel de gemeente als de provincie wist Jan 
altijd weer geld binnen te halen om de projecten uit te kunnen voeren. 
 

Aan het einde van een zaterdagje klussen wist Jan de klussers vaak te verblijden met kroketten. Zonder 
Jan zijn geweldige inzet had het museum er heel anders uit gezien. Jammer dat je stopt als vrijwilliger,  

maar de deur staat 
natuurlijk altijd  
voor je open.                         
 
                              
  ++++++++++++ 
  



 
Veiligheid 
                                                                                                                                                  De Tijd (7-4-1943)  
Afgelopen weken zijn er aanpassingen  
verricht in het bunkercomplex volgens de 
richtlijnen van de brandweer. 
Deze  aanpassingen  zorgen er voor dat het 
weer een stukje veiliger is voor onze  
bezoekers.  
Andere aanpassingen zijn in voorbereiding 
zodat het noordelijke gangenstelsel binnen 
afzienbare tijd geopend kan worden voor het 
publiek. 

Interview Jan Heus (Dirk Zweers) 

 

Vrijdag 28 mei 2021, huize Heus 
 
Hoe ervoer je de stap van een gevestigd, al jaren 
draaiend museum (Museum Noordwijk), naar een  
museum in oprichting? 
Zag dit vooral als een nieuwe uitdaging, er lagen ge-
noeg uitdagingen zoals: De te onderzoeken rol van 
het bestuur. Het organiseren van allerlei vergunnin-
gen (samen met Victor) Contacten en inhoudelijk 
overleggen met instanties, zoals Gemeente,  
Provincie, Hoogheemraadschap Rijnland,  
groeperingen voor natuurbelangen etc.. 
Het vestigen van een solide financiële basis. 
Was je interesse in WO II zaken altijd al aanwezig, 
of is deze aangewakkerd in je tijd bij ons? 
Ik ben niet primair gevraagd voor mijn interesse in 
WO2 zaken, penningmeester leek mij een goede job. 
Zelf ben ik niet zo WOII minded. 
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O r g a n i s a t i e  

 

 
Wat was je visie om ons museum tot een succes te maken? 
Toen ik aan de klus begon had ik niet echt een visie. Waar we destijds met be-
stuur en alle vrijwilligers tegenaan hikten was de vraag hoe we zo snel mogelijk 
het complex zandvrij konden krijgen, zodat wij publiek konden toelaten.  
Terugkijkend durf ik gerust te stellen dat we in ruim 21 jaar één van de betere 
musea binnen de Atlantikwall hebben weten te realiseren! 
Wat zijn je fijnste herinneringen uit je bestuursperiode? 
Heb het eigenlijk bij alle activiteiten bijzonder naar mijn zin gehad. Rondlei-
dingen aan schoolkinderen vond ik het leukst om te doen. Heb dierbare herin-
neringen aan de bijzondere klussen zoals de plaatsing bovendak S414 door  
onze Koninklijke Luchtmacht, en het regelen van de logistiek van ‘ons’ stukje 
tankmuur. 
Hoe vond je het om  samen te werken met veel verschillende vrijwilligers die 
soms een andere mening aan de dag legden? 
Binnen het bestuur liet ik mij opzadelen met de wat minder populaire taken, 
zoals het in het gareel houden van vrijwilligers, en bij uitzondering zelfs het 
afscheid nemen van vrijwilligers die niet naar behoren hun taak uitvoerden. 
Ook het onderhouden van sociale contacten met vrijwilligers bij zaken zoals 
ziekte etc., hoorden hierbij.  
Wat vond je van de Normandië trip van 2017? 
Ondanks wat kleine ongemakken (overboekingen) was dit een geweldige trip. 
Ik denk daar, samen met mijn vrouw Joke, regelmatig aan terug. We kregen 
als bestuur na de trip ook zeer veel positieve reacties van leden van het  
reisgezelschap.   
Kun je een of meer anekdotes betreffende ons museum vertellen? 
Enkele wat minder leuke b.v. een groep had gereserveerd voor 10 personen, 
echter kwamen er maar vijf, en ook nog eens te laat opdagen. Die groep is toen 
niet door gegaan. Zo werken dingen niet! Samen met een vrijwilliger meerdere 
malen staan wachten op een groep die niet verscheen. Het bij graafwerk in ge-
schut 2 aangetroffen geëmailleerde bordje met gebruiksaanwijzing dauw-
puntsmeter dook ineens in de collectie van de collega’s te IJmuiden op. Dit is 
toen terstond gecorrigeerd. 
Wél leuk waren de volgende zaken: In het eerste seizoen Boswegbunker kwa-
men er Duitse bezoekers een authentieke lepel met Wehrmacht embleem, die 
ze in het duinterrein hadden gevonden, aanbieden voor onze collectie.  
Ook kwamen we via bezoekers aan de lantaarn met oranje kaars, en aan de 
grote artillerie huls van waarschijnlijk Russische oorsprong. Leuk was dat ik 
de springlading mocht ontsteken toen de Explosieven Opruimings Dienst de 
bij graafwerk in de noordgang aangetroffen handgranaat onschadelijk kwam  
maken. Ook leuk waren mijn contacten met de EOD om de aangespoelde zuur-
stofbol van een V1-raket en de aangetroffen Vlammenwerper in onze collectie 
te krijgen. 
 

Tenslotte: Ik kijk met groot plezier op de afgelopen 21 jaren terug, en wil niet 
onvermeld laten de rol die vrouw Joke en zus Riet binnen onze stichting heb-
ben: regelmatig hebben zij vitrines gesopt en de boel schoon en netjes gehou-
den enz. enz. 
 

Redactie 

Jan, ik wens je nog heel veel jaren, samen met Joke, in goede gezondheid toe. 

 


