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Opening museum . Het museum is officieel door burgemeester hr. Groen 

geopend op 2 juli 2004. Daarna was het gedurende 11 weekends geopend. 

Vanaf het begin stond het museum volop in de belangstelling. Het 

bezoekers aantal was boven verwachting, bijna 3000 personen. 

 Zelfs 4 schoolklassen van het Teijlingencollege en 70 motorrijders van 

de Harley Davidsonclub uit Utrecht. Op Monumentendag waren er 683 

bezoekers, de vrijwilligers hadden geen stem meer over ! 

 Items  waren de Messerschmitt BF 109, de artillerie-kijker en de oorlogs- 

 film. 

 De media, vooral de regiokranten schonken ook regelmatig aandacht aan 

de expositie. Al met al voor het bestuur en de vrijwilligers een extra 

 stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. 

  

 Openstellen van de complete batterij in de Noordduinen. 

 8 okt. is begonnen met de ingang vrij te maken van het tunnelcomplex.  

 Door vrijwilligers is in de nachten wachtgelopen om nieuwsgierigen te  

 weren. Op 17 okt. is de ingangsdeur geplaatst. 

Direkt na de opening is er  begonnen met de tunnels en de commando-     

bunker (Leitstand) vrij te maken van zand en stenen.  

Het zuidelijke deel van het complex is na 15 okt. afgesloten i.v.m. de 

winterslaap van de vleermuizen. 

               

 

 

  

                                                                                       

      



Situatie uitgraven  De commando-bunker S414 is helemaal vrijgemaakt 

van zand en stenen. Tonnen aan zand etc. zijn per kruiwagen naar buiten 

gereden. 

Een heidens karwei !!! 

Momenteel hebben we in totaal 61 vrijwilligers. Elke zaterdag komen er 

een aantal daarvan om alles naar buiten te werken. Er is zelfs een jongen 

uit Scheveningen van 15 jaar, die ‘s morgens vroeg op de fiets naar 

Noordwijk komt, om mee te helpen. 

Ook helpt er zelfs een meisje mee ! 

De kamer van de commandant naast de Leitstand (commando-bunker) is 

ook vrijgemaakt. De plaats waar zijn wastafel, toilet en schoorsteenmantel 

stonden zijn nu zichtbaar. 

Naast de officierskamer loopt een tunnel naar de oude Leitstand, maar 

halverwege is het dak ingestort met een gat van 2 bij 1 mtr. Om dit te 

dichten is eerst bekisting getimmerd en daarna snelbeton gestort, (hier 

waren 2 bouwvakkers bij aanwezig) betonijzer werd geplaatst, 2 mtr. zand 

er op, helmgras geplant en het karwei was geklaard. Hoogheemraadschap 

eist n.l. dat alles in oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.          

 

Gemeente Noordwijk  Op 22 nov. heeft er een bespreking plaats 

gevonden tussen ons bestuur met wethouder van Duin over de gang van 

zaken wat betreft het jaar 2004. Gesteld werd dat het bezoekersaantal 

boven verwachting is geweest. 

  

Inbraakpoging  De nieuwe deur die kortgeleden geplaatst was, is 2 

weken later door onverlaten met een groot stuk beton ‘s nachts bewerkt en  

ook is de grote deurkruk afgebroken. 

Verder kwamen ze niet, aangezien de deur met 3 pennen geborgd is. Maar 

de dader ligt op het kerkhof en voor ons is er een schadepost van € 400. 

 

Opening seizoen 2005  Op 5 mei a.s. zal het museum één dag geopend  

zijn met als thema De Bevrijding. 

Er wordt nog overlegd, hoe en wanneer de commando-bunker bezocht 

kan worden, aangezien het graven nog enige tijd zal vergen. U hoort hier 

meer over in de volgende Nieuwsbrief. 
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