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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 na de opening, 

maar dat waren voornamelijk Noordwijkers en in dit seizoen was zeker 

75% van buiten Noordwijk. Vooral uit de regio maar ook uit 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 professioneler opgesteld. Er is ook een brandbevei- 

ligingsinstallatie geïnstalleerd en het entree is uitgerust met 2 nieuwe 

vlaggenmasten. 

Bij het uitgraven van de batterij in de Noordduinen is grote vooruitgang 

geboekt. 

De hoofdtunnel is 200 meter vrij van zand en stenen, verder zijn diverse zijtun- 

nels schoon. Een grote bemanningsbunker, die oostelijker ligt, is klaar. 

Verder het officiersverblijf bij geschutsbunker B is vrij van zand en van de 

geschutsbunker zelf de munitieopslag, entree en bemanningsverblijf. 

30 ton puin en 400 m3 zand is reeds afgevoerd. 

Het entree van het tunnelcomplex is gereed, de bemetseling van de zijmuurtjes 

is afgerond. Het wachten is op Hoogheemraadschap voor de aanleg van het 

toegangspad vanaf het fietspad. 

Ook zijn dit jaar bewegwijzeringbordjes geplaatst in de Gemeente. 

Voor de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk was het seizoen 2005 een 

grote sprong voorwaarts. 

 

Sponsors. Enkele grote instellingen hebben wij benaderd voor sponsering van 

onze stichting en dat heeft geresulteerd in behoorlijke bedragen, waardoor het 

bestuur in staat is belangrijke investeringen te doen. 

Van De Baak werd 5000 euro ontvangen en hetzelfde bedrag wordt ook dit 

najaar toegezegd. Round The Table verstrekte 7500 euro en een zakenman gaf 

1000 euro. 



Om ons doel te bereiken heeft de stichting zowel vrijwilligers, maar ook geld 

nodig. 

Het bestuur is zeer dankbaar voor de steun van de sponsors, vrijwilligers en 

donateurs. 

 

Situatie Bunkers. Vanaf 1 September is het zuidelijke gedeelte in de duinen 

afgesloten. Kontraktueel is bepaald dat vanaf gestelde datum de bunkers in de 

duinen afgesloten moeten zijn voor de vleermuizen in verband met hun 

winterslaap. Dat geldt tot 1 mei volgend jaar, dan gaan de vrijwilligers weer 

verder met het uitgraven van geschutsbunker B. 

 Momenteel wordt gewerkt aan de S-414, met het vrijmaken van de kijkspleten 

en waterafvoer. Een waterafvoerleiding is aangelegd langs het plafond van de 

rekenkamer naar het afvoerriool, ( funktioneert nog sinds de oorlog )  om de 

bovenste waarnemingsruimte watervrij te maken. 

 

Monumentendag 2005. Ondanks dat “ Religieus Erfgoed “ dit jaar het 

hoofdthema was van Monumentendag, kwamen 300 bezoekers ons museum 

bezoeken. Het museum stond op de vierde plaats in Noordwijk van de bezochte 

locaties. 

Drukte bij het museum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat:                                                                Met vriendelijke groeten           

Beijaert 60 Klaas Jongeneel 

Tel.nr : 071-3624230 

E-mail: klaas.hannie@wanadoo.nl 

www.atlantikwall.nl 


