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Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk 
 
Nieuwjaarswens. In de eerste plaats wenst het bestuur al onze donateurs, 

sponsoren en vrijwilligers een Voorspoedig 2007. 

Ook spreken wij onze dank uit voor uw financiële en fysieke bijdrage aan  

onze stichting in het afgelopen jaar. Hierdoor zijn wij weer een stap verder op 

weg naar het voltooien van onze doelstelling, namelijk een compleet Museum  

en Batterij. 

.  

Opening bunkercomplex.  De opening van het bunkercomplex is vastgesteld 

op 5 mei 2007. Alle werkzaamheden in het complex op het gebied van veilig-

heid, verlichting en bereikbaarheid zijn er op gericht om op de openingsdag 

 klaar te zijn. 

 

Werkzaamheden in bunkercomplex. Het toegangspad naar de ingang van het 

complex is voorzien van schelpengrit. 

In de S-414 commandobunker zijn de muren schoongemaakt, de verlichting is 

verder verbeterd en de kijkspleten zijn zoveel mogelijk vrijgemaakt van stenen 

en prikkeldraad. Hier en daar zijn voor de ventilatie kokers geplaatst. 

Ook de wateroverlast in de S-414 is aangepakt. 

 

Aankoop Duits bord. Tot grote verrassing werd het bestuur een houten bord 

aangeboden uit Tsjechïe. Dit bord was in de oorlog geplaatst op het terrein van 

de Noordbatterij en gaf de richting aan o.a. naar de vuurtoren en watertoren. 

De afstanden in Noordwijk zijn in honderden meters aangegeven. 

 

 

 De soldaat die het bord meegenomen heeft, 

 kwam uit Tsjechïe, maar was in dienst getre- 

 den van het Duitse leger. 

 Zodoende is deze persoon terechtgekomen 

 in Noordwijk. 

 Van andere door de Duitsers bezette landen, 

 waren ook mensen in het Duitse leger werk- 

 zaam. Maar voor minder belangrijke taken. 

   



Oprichting van de projectwerkgroepen. Op 30 november is een vergadering 

gehouden in De Baak van het bestuur van de Stichting met de vrijwilligers. 

Na overleg is besloten tot het oprichten van projectwerkgroepen. 

Een lijst van 15 objecten is samengesteld door dhr. Cor van Duin, waarvoor de 

vrijwilligers zich in kunnen schrijven. 

De groep die zich opgegeven heeft, schaft zelf het materiaal aan wat nodig is. 

Uiteraard in overleg en met goedkeuring van de penningmeester. 

De groep is zelf verantwoordelijk voor het onder handen genomen project en 

meldt het bij voltooiing ook af. 

De opzet van deze werkwijze is, dat het gekozen object de vrijwilliger aan- 

trekt en ook dat het hun vakgebied is cq hun interesse heeft. 

Dus de juiste man op de juiste plaats !! 

 

Paralax-verrekijker aangekocht. 
De stichting heeft de hand weten te leggen op een vrij zeldzame Duitse 

verrekijker een zgn. paralax-kijker. 

Dit object werd te koop aangeboden in Hamburg en is daar ook opgehaald. 

Na enkele maanden van touwtrekken is tot de aankoop besloten. 

Het unieke van deze aanschaf is, dat dit type kijker ook in de Leitstand S-414 

van de Nordbatterie gestaan heeft. 

De kijker is circa 4 meter breed en twee waarnemers kunnen tegelijk kijken. 

 

. De kijker van hetzelfde type opgesteld in Quistreham ( Normandïe ) 
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