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Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk 
 
Museumseizoen 2005. Op 11 September j.l. heeft het museum zijn poorten 

gesloten. Wij als bestuur en vrijwilligers kunnen terugzien op een succesvol 

seizoen. Ruim 2500 bezoekers brachten een bezoek aan de expositie in de 

Boswegbunker.Het aantal is iets lager dan het eerste jaar van de opening, 

maar dat waren voornamelijk Noordwijkers en in dit seizoen was dat zeker 

75% van buiten Noordwijk. Vooral uit de regio maar ook van de grote steden 

en elders. Dat wijst op het feit dat wij als Atlantikwall Museum steeds meer 

bekendheid krijgen. 

Verder heeft het bestuur veel nieuwe donateurs kunnen noteren en diverse 

goederen,die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, in ontvangst 

kunnen nemen. 

De expositie was dit jaar ook professioneler opgesteld,  

 

 

 

 

 

Keep Them Rolling. Ondanks boeking naar andere plaatsen in Nederland 

kwamen toch nog enkele oude militaire voertuigen de opening van het 

museum extra opluisteren. Het slechte weer weerhield veel mensen niet 

de voertuigen en het museum te bewonderen. 

 

Nieuw Atlantikwall-boek. De schrijvers P. en D. Harff  hebben een nieuw  

boek geschreven, waarin de Atlantikwall beschreven wordt van IJmuiden tot 

Scheveningen.De nadruk wordt gelegd op het marinekustgeschut en andere 

technische details. Het boek is te koop in het museum. 

 

Kanon verhuisd. Het Bofors-luchtdoelkanon, wat door dhr.J. Rikkert aan 

onze stichting geschonken was, is getransporteerd door fa. Haasnoot Brug-                    

genbouw ( pro deo ) naar museum De Bevrijdende Vleugels in Best. In ruil  

voor het kanon hebben wij 3 poppen in uniform ontvangen. Het een en ander    

is in bruikleen afgestaan. 

 

Situatie uitgraven van de bunkers. In de afgelopen maanden is er weer grote 



vooruitgang geboekt wat betreft het uitgraven van het Zuidelijk  deel van de 

batterij in de Noordduinen.  

De verbindingstunnel is al voor 200 meter vrijgemaakt van zand. 

De grote bemannings-bunker die oostelijker gesitueerd is en een onder-officiers- 

verblijf achter de grote geschutsbunker zijn ook schoongemaakt. 

Op het moment wordt aan de grote geschutsbunker gewerkt om de enorme 

hoeveelheid zand die door de schietopening naar binnen gestroomd is, weg te 

kruiën. Onze vrijwilligers moeten wel taai zijn om dit vol te houden. 

Om in de toekomst de batterij voor het publiek open te stellen, moet er nog veel 

gebeuren, zoals het aanleggen van elektriciteit, het maken van trapleuningen, 

de vloeren waar nodig is repareren en gescheurde muren onderstutten. 

Ook de grote kommandobunker ( Leitstand ) moet nog watervrij gemaakt 

worden, kortom wij zijn er nog niet !!! 

 

Bezoekers. Veel groepen bezoekers hebben de afgelopen maanden ons museum 

met een bezoek vereerd o.a. Cultuur Historisch Genootschap Duin en Bollen- 

streek, Erfgoedhuis Zuid-Holland,Ouderenbonden Noordwijk, Eurocross, 

Teilingencollege en verschillende families. ( reünies ) 

 

                           Overzicht van de Atlantikwall in het museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat:                                                                Met vriendelijke groeten           

Beijaert 60 Klaas Jongeneel 

Tel.nr : 071-3624230 

E-mail: klaas.hannie@wanadoo.nl 

www.atlantikwall.nl 


