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Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk 
 
Opening Museum in 2006. De opening van ons museum vindt plaats op 5 mei  

en is verder open tot en met 10 september. Onze nieuwe expositie betreft het 

Vliegveld Ruigenhoek dat gesitueerd was bij een jeugdherberg. ( nu Stay Okay 

hotel  Gem. Noordwijk )  Het vliegveld werd door de Duitse Luftwaffe in de 

oorlogsperiode gebruikt, maar is na de oorlog opgeheven. 

Wie heeft nog foto’s van dit vliegveld ? Wij zouden het zeer op prijs stellen als 

u deze ons ter beschikking wilt stellen. 

Het bestuur wil dit jaar ook het bunkercomplex in de duinen openen, maar dat 

vindt plaats op een later tijdstip, waarschijnlijk in juni. 

In de eerste plaats heeft het bestuur een oproep gedaan aan de vrijwilligers om 

zich beschikbaar te stellen als gids of suppoost om de bezoekers rond te leiden. 

Natuurlijk zijn ook donateurs die zich geroepen voelen, van harte welkom!! 

Verder heeft het Hoogheemraadschap een nieuw toegangspad aangelegd 

rechtstreeks van het rijwielpad naar de ingangsdeur van het bunkercomplex.   

Het pad zelf moet nog van schelpengrit voorzien worden. 

Ook de ingangspartij is verfraaid en het naar buiten gebrachte zand en puin is 

verwijderd. Het hierdoor ontstane gedeelte is met helmgras beplant. 

In de bunkers moeten de nodige aanpassingen plaatsvinden op gebied van 

verlichting en veiligheid. Trapleuningen en roosters worden gemonteerd en de 

laatste kijkspleet moet nog vrijgemaakt worden. 

Om alles nog origineler te maken beginnen wij met de aanleg van smalspoorrails 

in de verbindingstunnel. In eerste instantie 10 meter aan weerszijden van de trap 

ingang S-414. Het Smalspoormuseum helpt ons met het realiseren van dit 

objekt. 

En dan is er nog de graffiti die van de muren verwijderd moet worden.! 

 

Winterwerkzaamheden. Ondanks dat de tunnels afgesloten zijn voor de 

vleermuizen, zijn onze vrijwilligers deze winter doorgegaan om het complex vrij 

te maken van zand en stenen. 

De belangrijkste stap is wel het uitgraven van de kleine Leitstand, die iets 

noordelijker ligt van de S-414. En dat ging niet vanzelf, want van de achterste 

observatieruimte waren de muren opgeblazen. Het dak wordt nu onderstut en 

met het herstellen van de muren is een begin gemaakt. Het geheel lag bovendien 



ook tot het plafond vol met zand.Toen er begonnen werd met uitgraven hadden 

wij geen idee wat er voor de dag zou komen. 

De grote verrassing was dat de eerste observatieruimte ongeschonden was. 

De originele vloer en de verf verkeert nog in goede staat. Bovendien staat daar 

de originele sokkel voor de verrekijker. 

Ter verduidelijking: In eerste instantie is de Nordbatterie aangelegd met een 

kleinere Leitstand en zonder geschutsbunkers, dus de kanonnen stonden in open 

beddingen in de duinen. Later is ter versterking van de Atlantikwall de grote S-

414 en 4 grote geschutsbunkers gebouwd. 

In Noordwijk hebben wij iets unieks. 2 Kommandobunkers naast elkaar. 

 

Scholenbezoek. In deze winter hebben diverse scholen ons museum aan de 

Bosweg met een bezoek vereerd o.a. De Witte School, de Zeehonk en de 

Klaverweide. De leerlingen waren een en al aandacht mede vanwege het feit dat 

zij een werkopdracht hadden over de Tweede Wereldoorlog. 

 

Het nieuwe toegangspad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat:                                                                      Met vriendelijke groeten  

Beijaert 60                                                                              Klaas Jongeneel  

Tel.nr : 071-3624230 

E-mail: klaas.hannie@wanadoo.nl 

www.atlantikwall.nl             


