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Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk 

 
Bunkercomplex officieel geopend. 5 mei was voor het bestuur van het 

Atlantikwall Museum, sponsoren, vrijwilligers en donateurs een datum om nooit 

meer te vergeten. 

’s Morgens om 10 uur hees burgemeester H. Groen van Noordwijk de vlag voor 

het museum. Even later verrichtte  de hr. P.G.W. Groen, loco-dijkgraaf van 

Hoogheemraadschap,de opening van het bunkercomplex in de duinen met het 

doorknippen van een lint voor de ingang. 

Zeker 80 genodigden waren bij deze plechtigheid aanwezig. Ook was de media 

ruimschoots present, zowel de regionale als de landelijke pers. 

Zelfs de TV was op komen draven met 2 camera-ploegen,( RTL-4 en TV West) 

die veel opnamen hebben gemaakt. 

In de nieuwsdienst is ruimschoots aandacht geschonken aan de batterij. 

Ineens waren wij in heel Nederland bekend, hetgeen te merken is aan het aantal 

bezoekers van het museum en de website. 

Deze opening hebben wij voornamelijk te danken aan onze vrijwilligers, die 

vanaf augustus 2004 minstens 500 m3 zand en 4 ton stenen met de kruiwagen 

naar buiten gereden hebben. Dat alles onder de voortreffelijke leiding van onze 

projekt-manager de hr. Cor van Duin. 

Ook sponsors en donateurs hebben met hun financiële bijdrage voor gezorgd, 

dat wij de noodzakelijke aankopen konden betalen. 

Verder was de ingang van het Museum versierd met bloemen ( hr. Sieberink) en 

een groot Duits zoeklicht van 1,5 mtr diameter, welwillend beschikbaar gesteld 

door  hr. D. de Ruiter. De geluidsinstallatie werd verzorgd door Night Force. 

 

Rondleidingen.  Vanaf 6 mei is begonnen met rondleidingen o.l.v. een gids in 

het gangenstelsel. De belangstelling is groot.  Reeds 800 bezoekers hebben het 

complex bezocht. 

De reakties zijn heel spontaan en iedereen is onder de indruk van de grootte van 

de batterij en het zware werk wat hieraan vooafgegaan is. 

Het complex is iedere zondag tot en met 31 augustus te bezichtigen. 

Vooraf reserveren bij de VVV-Noordwijk is noodzakelijk, om van een plaats 

verzekerd te zijn. 

        

 



 De twee heren Groen voor de ingang van de  

          Batterij, belaagd door de media. 
                   ( foto R. Zwaneveld )  

    Werkzaamheden. De vrij- 

    willigers  hebben hun graaf- 

    werkzaamheden hervat in de 

    verbindingstunnel in zuide- 

     lijke richting. 

     Circa 12 meter is inmiddels 

     toegevoegd aan het te be- 

     zichtigen complex. 

     Ontdekt is een toegang naar 

     een kanonopstelling in een 

     open bedding. 

     Op de binnenmuur staat  

     geschreven:  4 Geschütz. 

     Op het moment staan zij 

     voor een luchtrooster met  

     een groot gat vol met zand 

     Naar een oplossing wordt 

     gezocht !! 

 

 

Paralax- afstandsmeter.  De grote afstandsmeter is nu ook aanwezig in het 

museum. Dhr D. de Ruiter heeft deze enorme kijker met een lengte van 4.20 

mtr. gezandstraald en in de originele kleur gespoten. 

Het is nu het pronkstuk van het museum. 

 

Forteiland. Op 4 februari j.l. is het bestuur samen met de vrijwilligers op 

bezoek geweest op het Forteiland in IJmuiden. Het te bezichtigen objekt was 

van origine een Nederlands fort. 

In de Tweede Wereldoorlog werd het door de Duitsers versterkt met diverse 

bunkers met moderne kanonnen. IJmuiden was in WO-2 een Festung ( havens ) 

en onderdeel van de Atlantikwall. 

Rob Bijlo heeft ons vakkundig rondgeleid. 
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