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Bij deze de tweede nieuwsbrief St. AWMN van 2009. In deze uitgave wat 

beknopt nieuws van de bestuurstafel, een forse bijdrage van Jan Heus over resp. 

het gebruik van onze locatie als decor voor een VARA TV-productie, 

scholierenbezoek aan ons complex, een nuttig uitstapje naar de Topografische 

dienst van het Kadaster te Emmen, en tenslotte nieuws over de lopende expositie 

in ons museum. 

 

Van de bestuurstafel. 
Hier een beknopte weergave; er is immers uitgebreid informatie verstrekt via 

diverse media, zoals dag- en weekbladen en locale en regionale omroep. De 

belangrijkste te melden zaken zijn: 

De Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk beheert een groot deel van het 

culturele erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog, en heeft inmiddels al 17.000 

bezoekers ontvangen. Desondanks is aan onze Stichting in de Cultuurnota van 

het College van B&W niet of nauwelijks aandacht besteed. Ook aan de collega-

musea wordt onvoldoende aandacht besteed. Vermelding in de Cultuurnota is 

echter van belang voor onze stichting, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van 

ondersteuning, subsidies, etc.. Als eerste reactie hierop is begin 2009 een 

zienswijze ingediend door onze Stichting. Dit heeft helaas niet geleid tot enige 

aanpassing van de Cultuurnota. Vervolgens is op 8 juli 2009 door onze 

voorzitter Victor Salman ingesproken bij de raadscommissie Werken en 

Welzijn, waarna hij de brochure ‘Plannen voor de Toekomst’ heeft uitgereikt 

aan de commissieleden. Als het goed is hebben alle vrijwilligers, donateurs en 

onze sponsors de brochures inmiddels ook ontvangen. Heel in het kort bevat de 

zeer fraaie brochure een opsomming van hetgeen onze stichting tot nu toe 

bereikt heeft, en hoe wij als organisatie in de komende jaren willen groeien naar 

het meest complete Atlantikwallmuseum van Nederland. Als derde stap is op 13 

augustus 2009 samen met de drie andere erfgoed-instellingen (Genootschap 

“Oud Noordwijk”, Stichting Veldzicht, Vereniging “De Oude Dorpskern”) het 

Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk opgericht. Dit Platform zal de krachten 

bundelen. Richting de gemeente, maar ook voor meer bezoek aan onze musea.  



 
Victor Salman overhandigt het eerste exemplaar van onze Plannen voor de Toekomst aan voorzitter 
Roberto ter Hark van de raadscommissie Werken en Welzijn Gemeente Noordwijk 
(foto: Rinus Noort) 

 

Onze locatie als filmset voor Deadline II. 

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, een stukje over Deadline II, een 

VARA  TV productie. Het was op 16 en 17 maart  een drukte van belang; 

 ’s Morgens vroeg uit de veren voor uw penningmeester, want een konvooi van 

trailers zou naar de Bosweg komen.  

Een grote aggregaatwagen en diverse privé auto’s van de acteurs. Wat was het 

geval: de VARA had onze locatie uitgekozen om een film op te nemen in ons 

bunkerstelsel. De regisseur hield een strak schema aan; voordat er kon worden 

begonnen moesten er eerst een aantal requisieten naar binnen gebracht worden. 

Het leek meer op een bij elkaar gezocht rommeltje van het strand. De opnamen 

gingen voorspoedig en tussen de middag werd er ter hoogte van het museum de 

lunch gebruikt. Twee klaptafels en een viertal banken stonden daar opgesteld en 

men kon genieten van een heerlijke warme en koude lunch vanuit de 

cateringwagen. Na de lunch werden de opnamen vervolgd. 

In het kort komt het verhaal neer op dat er een terrorist is omgekomen in de 

bunkers. Voor deze productie werden ook opnamen gemaakt in IJmuiden in het 

aldaar gevestigde bunkercomplex. Uitzending zal volgend jaar plaatsvinden, 

datum nog niet bekend. 

 

 

 



Struinen onder de Duinen. 

Onder de titel Struinen onder de Duinen, hebben alle groepen 8 van de in totaal 

12  Noordwijkse basisscholen een bezoek gebracht aan het bunkerstelsel. Samen 

met het Erfgoedhuis Zuid-Holland is een lespakket opgesteld en is een leskist 

gemaakt, die langs de scholen gaat. Na  het kennis maken met de leskist wordt 

het geleerde aan de hand van de in het museum tentoongestelde foto’s  en 

voorwerpen meer tot de verbeelding gebracht. Aansluitend daaraan bezochten de 

leerlingen het gangenstelsel. Ook nu weer bleken ons museum en bunker 

complex een belangrijke rol te kunnen spelen in het onderwijs aan basisschool-

leerlingen. 

 

Bezoek aan de Topografische Dienst / Kadaster te Emmen. 
Enkele weken geleden hebben Cor van Duin, Johan Giesken en Jan Heus een 

bezoek gebracht aan het Kadaster in Emmen. Hier had de archivaris een flink 

aantal foto’s al voor ons klaar gelegd. Het waren luchtfoto’s uit de 2e 

wereldoorlog, opgenomen door de RAF met hun fotoverkenners op o.a. 18 

maart 1945. Op deze foto’s is het bunkerstelsel vanuit de lucht te zien en door de 

speciale manier van maken van de foto’s is het voor ons nu mogelijk te kijken 

naar 3D opnamen vanuit de lucht. Een flink aantal van deze foto’s hebben wij 

aangekocht, o.a. die van het bunkerstelsel rondom Huis ter Duin en de Zuid. In 

een volgende nieuwsbrief meer over de totstandkoming en het nut van deze 

foto’s. Waar wij nu naar op zoek zijn is een 3D kijker, waardoor de foto’s in 

diepte te zien zijn. Wie zo’n kijker voor ons beschikbaar heeft horen wij graag!  

 

Twee nieuwe exposities te zien in het museum. 
Een foto expositie met ongeveer 50 foto’s over de wederopbouw van Noordwijk 

met nog nooit eerder getoonde foto’s afkomstig uit een album van ingenieur 

Dijkstra, die destijds de wederopbouw van Noordwijk aan Zee begeleidde. De 

andere expositie bestaat uit een selectie van foto’s uit het boek Batterie 

Noordwijk. Dit boek is najaar 1941 door de Duitsers gemaakt en gaat over de 

bunkers in de noordduinen, die tesamen Batterie Noordwijk vormden. Deze 

foto’s zijn uitvergroot en hangen nu voor het grootste deel in het museum. 

Ook hierbij zijn foto’s die nog nooit eerder in Noordwijk te zien zijn geweest. 

Het is alleszins de moeite waard om weer eens in het museum te komen kijken. 

U bent van harte welkom en u weet het donateurs hebben gratis toegang op 

vertoon van de nieuwsbrief. Wij zijn nog open tot Open Monumentendag! 

 

In een volgend nummer: 
• Een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden dit seizoen 

• Idem, over de bezoekersaantallen van het lopende seizoen. 

• ……………………. Uw bijdrage over bunkers / vestingwerken?? 

 


