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Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk 
Jaarverslag 2020 

 
De Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk heeft de door de Belastingdienst verleende status van 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Aan een ANBI-instelling kunnen donaties en legaten geschonken worden die tot op zekere hoogte 
van de belasting kan worden afgetrokken. 
Hierdoor heeft de Stichting de verplichting om een aantal gegevens te publiceren. 
 
RSIN 
810129012 
 
Post en bezoekadres 
Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk 
Verlengde Bosweg 1 
2202 NT Noordwijk 
E-mail: info@atlantikwall.nl 
 
Samenstelling Bestuur 
 
Voorzitter:  Victor Salman 
Vicevoorzitter:  Jan Heus 
Secretaris:  Johan Gieske 
Penningmeester: Joeri de Jong 
Lid:   Jeroen van der Zalm 
Lid:   André van der Niet 
 
De bestuursleden werken allemaal onbezoldigd. 
Dit geldt ook voor onze ruim 50 actieve vrijwilligers. 
 
We hebben dit jaar afscheid genomen van Rogier Dekker als penningmeester. Hij moest in verband 
met drukke werkzaamheden en gewijzigde persoonlijke omstandigheden een stapje terug doen. Zijn 
plek is ingenomen door Joeri de Jong. 
Rogier wordt hartelijk bedankt voor de vele jaren inzet en enthousiasme voor het museum! 
 
Doelstelling  
Volgens de statuten van onze stichting:  
“De verdedigingswerken, de S414 te behouden, te beschermen, te restaureren en in te richten als 
museum en de overige bunkers en gangen toegankelijk te maken voor het publiek.” 
 
Vanuit deze doelstelling is de afgelopen 15 jaar gewerkt.  
Inmiddels is de vuurleider S414 geheel gerestaureerd en voor een groot deel opnieuw ingericht zoals 
het er in het bouwjaar 1943 moet hebben uitgezien. 
Het gangenstelsel ten zuiden van de S414 is samen met de aanliggende geschutbunker en 
personeelsverblijven ook weer toegankelijk gemaakt. 
Tussen 1 september en 31 maart dient dit gedeelte, samen met een stukje gang ten noorden van de 
S414 en de oude vuurleider (bouwjaar 1940) als vleermuisreservaat. Hier wordt door diverse soorten 
vleermuizen, waaronder de zeldzame Meervleermuis, in alle rust van hun winterslaap genoten. 
Als museum hebben we een uitstekende verstandhouding met de Zoogdierenwerkgroep Zuid-
Holland die elk jaar het aantal overwinterende vleermuizen komt tellen. 
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Omwille van de status van vleermuisresultaat mag aan de huidige inrichting niets gewijzigd worden. 
 
In memoriam Hans Peen 
Op 22 september 2020 overleed Hans Peen, geboren op 5 april 1941. Hans heeft ruim 10 jaar 
rondleidingen gegeven als vrijwilliger, maar ook kon je hem achter de kassa vinden. 
Hans was een vriendelijke man en altijd bereid om in te vallen als het nodig was. Het laatste jaar kon 
hij echter niet meer vanwege zijn ziekte. Toch bleef hij belangstelling houden voor ons museum en 
alle werkzaamheden. Thuis achter zijn computer kon hij op onze website elke week de foto ’s 
bekijken en op die manier kon hij de voortgang van de werkzaamheden volgen. 
Kort voor zijn overlijden, heeft hij met Jan Heus nog een bezoekje gebracht aan de bunker om 
daadwerkelijk te zien hoe de rekenapparaten, in bruikleen van het Nationaal Militair Museum, in de 
rekenruimte van de S414 stonden. 
Wij verliezen in hem een enthousiaste en verdienstelijke vrijwilliger.  
 
Bezoekers 
In voorgaande jaren mochten wij ons telkens verheugen in een oplopend bezoekersaantal. Dit jaar 
echter brak de Coronacrisis uit. Hierdoor konden wij in het begin van het seizoen in het geheel geen 
bezoekers ontvangen en in het laatste deel konden we slechts zeer kleine groepjes rondleiden. Dit 
om de vereiste 1,5m goed te kunnen handhaven.  
Ondanks de moeilijke omstandigheden konden we toch nog 786 bezoekers verwelkomen. 
 

 
 
Premier 
Onder de bezoekers mochten we dit jaar ook premier Mark Rutte verwelkomen. De premier is erg 
geïnteresseerd in geschiedenis en toonde zich dan ook zeer enthousiast over wat door onze 
vrijwilligers al is bereikt. 
 
Reddingshonden 
Van de Reddingshonden Hulpdienst Holland kregen wij het verzoek of er niet een dagje getraind kon 
worden in onze donkere gangen. De RHH stelt zich tot doel mensen op te sporen in ingestorte 
gebouwen en vermiste personen in bos- en duingebieden. 
Hier hebben wij graag aan meegewerkt. 
 
Projecten 
Door de Coronacrisis kon er dit jaar maar beperkt gewerkt worden door de vrijwilligers. Eerst 
helemaal niet en later in een beperkte bezetting. Ondanks dat is er toch veel werk verzet. 
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In december 2019 werden er voor het eerst vleermuizen geteld in het vervangende vleermuisverblijf 
(bunker H73). Hierdoor kon het vleermuisreservaat aan het begin van de noordelijke gang worden  
opgeheven.  
 
Rails 
Nadat we, vooruitlopend hierop, in 2019 al begonnen waren met het restaureren van de 
Munitieopslagbunker, kan nu ook begonnen worden met het restaureren van de hele noordgang.  
Onderdeel hiervan is de reconstructie van het 60cm trolleyspoor dat na de oorlog was verwijderd. 
De firma Bemo Rail heeft een ontwerp gemaakt en het spoor aangelegd van Geschutsbunker 2 tot 
de Munitieopslagbunker. 
 
Kassa 
De verouderde kassa is vervangen door een moderne versie met touchscreen. Hierdoor is de 
bediening door de vrijwilligers een stuk eenvoudiger geworden. In de toekomst wordt het hiermee 
ook mogelijk om tourniquets te bedienen 
 
Entreegebouw 
Op dit moment moeten de bezoekers ver naar binnen lopen voordat ze een kaartje kunnen kopen. 
Hierdoor kruist men de bezoekersstroom die al een kaartje hebben en de gangen gaan bezoeken. 
We hebben dan ook de wens een apart entreegebouw te bouwen vóór de huidige ingang. Een eerste 
aanzet tot het ontwerp van dit gebouw is gemaakt door van Egmond Architecten. 
 
Anti-tankmuur 
Bij werkzaamheden aan het Palaceplein in Noordijk zijn enige stukken anti-tankmuur gevonden. 
Deze muur was door de Duitsers op de boulevard gebouwd en na de oorlog in stukken gezaagd en 
onder het zand gewerkt. 
Eén van deze stukken is naar het museum vervoerd en naast het toegangspad geplaatst. 
 
Brandbeveiliging 
Om het mogelijk te maken dat bezoekers zonder gids het noordelijk gangenstelsel kunnen bezoeken 
moeten er uitgebreide beveiligingsmaatregelen genomen worden. Zo moeten er branddeuren 
komen, brandhaspels, een brandmeldinstallatie, noodverlichting en een uitbreiding van de 
omroepinstallatie.  
De waterleiding om de haspels van water te voorzien zijn over de gehele gang ingegraven. Een flinke 
klus geheel door onze vrijwilligers gedaan!  
De twee branddeuren die de munitiebunker afsluiten zijn opgehangen. Er zullen er nog velen volgen. 
Ook is door de firma Hoogervorst gestart met de aanleg van de brandmeldinstallatie 
 
Glazen afscheiding rekenapparatuur 
In 2019 zijn drie originele rekenapparaten, die voor de vuurleiding werden gebruikt, in bruikleen 
verkregen van het Nationaal Militair Museum. Om deze kwetsbare rekenapparatuur te bescherming 
zijn glazen afscheidingen geplaatst door de firma Metaglas. 
 
Audiotour 
We ontvangen veel buitenlandse gasten. Het geven van een tweetalige rondleiding is erg lastig en 
tijdrovend. Daarom is er een audioguide systeem aangeschaft. De teksten in het Nederlands, Engels 
en Duits zijn door vrijwilligers geschreven en belangeloos ingesproken. 
Daarnaast kan men ook via de app Izi.Travel de tour op de eigen smartphone beluisteren. 
 
Verzekeringen 
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Dit jaar hebben we ook nog eens onze verzekeringen onder de loep genomen. Er is een nieuwe, 
uitgebreidere ongevallen verzekering voor onze vrijwilligers afgesloten. Verder is ook een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor onze bezoekers. 
 
Uitzicht op zee 
In de loop der jaren is er een duin voor de vuurleidingsbunker gestoven. Hierdoor is er geen uitzicht 
meer op zee. In de onderste en middelste observatiepost wordt dit uitzicht gevirtualiseerd door een 
videowall en een panoramafoto. Het is de wens om voor de bovenste observatiepost het uitzicht op 
zee te herstellen door een brede geul te graven in het duin. 
Als voorbereiding op de aanvraag van de milieuvergunning is aan IDDS gevraagd een ecologisch 
vooronderzoek te starten. 
 
Vluchtwegbordjes 
De huidige vluchtwegroutebordjes voldoen niet meer aan de huidige eisen. Er zijn nieuwe bordjes 
ontworpen. 
 
Toekomstplannen 
Door de coronamaatregelen kan er nog steeds niet met een volle bezetting gewerkt worden. Toch 
zullen de restauratie van de noord gang en de munitieopslagbunker gewoon door gaan. Ook worden 
de plannen voor het entreegebouw en het uitzicht op zee voortgezet. 
Er zal ook nog veel tijd besteed moeten worden aan het brandveilig maken van de noord gang en het 
brandveiliger maken van de zuid gang. 


