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Voorwoord: 

Ingaande dit voorjaar heb ik de samenstelling / redactie van deze nieuwsbrief op 

mij genomen. Doel van deze nieuwsbrief is om donateurs, vrijwilligers en 

relaties van de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk (hierna: AWMN) 

beknopt te informeren over relevante zaken. 

De bedoeling is om minimaal 3 maal per jaar een nieuwsbrief te doen 

verschijnen; dit aantal is echter geheel afhankelijk van de hoeveelheid te melden 

zaken. Ik doe hierbij een oproep aan u om wetenswaardigheden of “nieuws” te 

melden. Enige voorwaarde is dat het iets met de doelstellingen van de Stichting 

AWMN, of met vestingwerken in het algemeen van doen moet hebben. 

Voorbeeld: u bezoekt elders een boeiend vestingwerk, en weet daar iets over op 

papier te zetten, daarvoor houden wij ons beslist aanbevolen. Ook wanneer u een 

boeiend verhaal heeft, doch opziet tegen het schrijven van “een stukkie”, SVP 

melden. Desnoods interview ik u, en probeer daar iets van op papier te zetten.  

 

Voor nu: leesplezier met deze uitgave gewenst! 

 

Dirk Zweers, april 2008. 

 

Van de bestuurstafel: 



 

 

 

Werkzaamheden vrijwilligers: 

Sinds de sluiting hoofdgangen zuid en noord van 1 september 2007 is door de 

actieve vrijwilligers bepaald niet stil gezeten. Hier volgt een opsomming van de 

uitgevoerde werkzaamheden: 

• Alle ruimten van de Leitstand S414 zijn voorzien van verlichting en 

aansluitingen 230 Volt. Voeding van dit net gebeurt vooralsnog vanuit 

een benzine-generator. 

• Waar nodig is de 12 volt verlichtingsinstallatie ten behoeve van de 

rondleidingen aangepast. 

• Er is mechanische ventilatie (werkend op 230 V) aangebracht vanuit 

entree-ruimte S414 naar de generator-ruimte. 

• De trap naar het sousterrain van de S414 is voorzien van een tweede, 

massief houten, leuning. 

• De kijkspleet van het onderste observatieniveau is dicht gezet met 

plaatmateriaal, zodat hier tijdens het rondleidingen-seizoen een panorama-

foto kan worden aangebracht. 

• Waar nodig is het stucwerk verder hersteld. 

• Er is een stalen deur aangebracht bovenaan de trap naar de entree S414 

• Diverse doorgangen zijn aangepast om deze meer inbraakvertragend te 

maken, vooral naar aanleiding van het ongewenste bezoek van eind 

november 2007. 

• Helaas is hieraan ook inzet verspild, doordat we inbraakschade moesten 

herstellen en rotzooi moesten opruimen. Schade ruim € 400.00 

• Metalen delen aan het interieur van de S414 zijn behandeld tegen 

(verdere) corrosie; ladder uit rekenruimte is verzinkt. Voor dit laatste zijn 

we Dries de Ruyter bijzonder erkentelijk! 

• De plintgoten in de gebruiksruimten van de S414 zijn netjes afgedekt met 

stevige houten panelen, zoals dit oorspronkelijk ook gedaan is. 

Al met al een indrukwekkende lijst met uitgevoerde werkzaamheden. Door de 

inzet van de vrijwilligers is de realisatie van de doelstelling van onze stichting 

beslist dichterbij gekomen. Chapeau voor Cor van Duin en zijn team! 

Vanaf de eerste zaterdag in mei mag er weer gewerkt worden in en aan de 

hoofdgangen. Er liggen nog diverse kubieke meters zand te wachten op 

verwijdering in de geschutsruimte van bunker twee, elders overigens ook! 

Voor wie op de zaterdagochtend eens flink tekeer wil gaan met kruiwagens en 

schoppen: schroom niet, trek stevige schoenen aan en kom gewoon! Voor 

gezelligheid en koffie / thee wordt gezorgd. We zijn er vanaf ca. 09.00 uur. 

 

 

Rondleidingen seizoen 2008: 

• Op dit moment (eind april) is Jan Heus doende met het samenstellen van 

de roosters suppoosten museum en rondleiders / meelopers. De procedure 

voor het aanmelden van bezoekers voor de rondleidingen is enigszins 

gewijzigd; deze is nu als volgt: Men dient zich te melden bij Noordwijk 

Info (voormalig VVV) 071 – 3619321. Er kunnen maximaal 10 à 12 

personen per rondleiding mee. 

• De eerste zondag van dit rondleidingen-seizoen  is op 11 mei geweest.  

• Verdere wijzigingen t.a.v. rondleidingen: 

o Met beheerseenheid Hollands Duin van Staatsbosbeheer is 

afgesproken dat we dit seizoen de informatiepanelen over 

vleermuizen uit complex Wassenaar in bruikleen krijgen. Deze 

panelen  krijgen een plaatsje aan de wanden van de 1e woonbunker 

zuid-oost. 

o Ook zal hier een tweede overzichtsplattegrond van Batterie 

Noordwijk worden opgehangen, opdat bij grotere drukte er twee 

groepen tegelijk kunnen starten. De grote plattegrond is namelijk 

een voor het publiek zeer verhelderend punt om een rondleiding 

mee te beginnen. 

• Op zaterdag 17 mei is een groep vrijwilligers van de Stichting Ijssellinie-


