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Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk 
 
Opening seizoen in 2006.  Vrijdag 5 mei is de nieuwe expositie vliegveld 

Ruigenhoek in het museum aan de Bosweg door burgemeester Groen officieel 

geopend. 

Diverse instanties toonden hun belangstelling. Van de Noordwijkse 

gemeenteraad waren leden van bijna alle partijen vertegenwoordigd. 

Voorzitter drs. Salman heette alle aanwezigen van harte welkom. Daarna pre- 

senteerde de auteurs vader en zoon Harff  het vernieuwde boek  “ Batterij 

Noordwijk ”  

Tevens werden de officiële bruikleenovereenkomsten van het totale bunker- 

complex ondertekend door burgemeester Groen en dhr. Salman. 

Dit seizoen is het museum elke zondag geopend van 10 uur tot 17 uur. 

Zondag 17 september is de laatste geopende dag. 

Donateurs  hebben gratis toegang voor 2 personen op vertoon van de 

nieuwsbrief. 

 

Opening bunkercomplex in de duinen.  De opening van het bunkercomplex 

is uitgesteld naar 5 mei 2007. Het bestuur heeft na intern beraad besloten de  

opening naar volgend jaar te verschuiven. Maanden wachten op bestelde stoot- 

bumpers en roosters is hier mede debet aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voortgang  werkzaamheden bunkercomplex.  Ondanks de uitgestelde 

opening is toch hard gewerkt. 

De trapleuningen zijn gemonteerd, de verlichting is op diverse plaatsen 

uitgebreid en roosters zijn gemonteerd op kabelgoten en afvoerputjes. 

Voor de ingangsdeur van het complex is een extra zware beveiligingsdeur  

geplaatst met als opschrift AWM in gouden letters, dat betekend Atlantik 

Wall Museum. 

De verbindingstunnel in noordelijke richting is bij het ingestorte gedeelte  

afgesloten met een ijzeren hekwerk. 

Rivier schelpengrit voor het ingangspad is besteld. 

De stootbumpers worden momenteel gemonteerd en gewerkt wordt ook aan het  

dicht maken van het agregaatgat met traanplaten. 

Buitenmuren bij de ingang zijn door de metselaar afgewerkt. 

 

Bezoek van collega’s.  In de laatste maanden hebben wij bezoek ontvangen 

van collega-bunkerfanaten uit IJmuiden ( WN 2000 ) en Zeeland. ( Bunker- 

Behoud ) De Zeeuwen waren onder de indruk van ons tunnelstelsel van 250 

meter lang. Op Walcheren zijn de bunkers niet met tunnels met elkaar 

verbonden. 

Ook veel scholen bezochten het museum o.a. het Teylingen-college met 200 

leerlingen. Verder ook scholen uit Ypenburg, Voorhout en Oegstgeest. 

 

De nieuwe veiligheidsdeur 
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