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Hier de eerste nieuwsbrief St. AwMN van 2010. In deze uitgave onder meer kort nieuws van 

de bestuurstafel, een berichtje over onze wintergasten, en een nadrukkelijk verzoek om kopij. 

 

Van de bestuurstafel. 

Op 6 maart is het bestuur bij elkaar geweest. Het volgende is besproken: 

• Stand van zaken van het najaar 2009 ingediende subsidieverzoek Gemeente 

Noordwijk voor realisatie van voorzieningen elektriciteit, drinkwater en telefoon naar 

het complex. 

• Planvorming voor een uitstapje voor bestuur en vrijwilligers. Op 15 mei zullen we met 

een gezelschap naar het Vlaamse Raversijde gaan. In de volgende editie een verslag 

hiervan. 

• Status vergunningen graafwerk voor nutsvoorzieningen. Provincie en 

Hoogheemraadschap en Gemeente zijn accoord. Dus na het broedseizoen kan 

begonnen worden met aanleggen van de diverse leidingen 

• Status vergunningen graafwerk bij de bunkers en hoofdgang elders in het duin: het 

gehele gebied valt onder Natura 2000 regiem, wat betekent dat er aan een vergunning 

voor wat voor activiteit dan ook bijzondere eisen worden gesteld. Binnenkort wordt 

een vergunningsaanvraag met een onderbouwing van de effecten op de natuur 

opgesteld. 

• Het financiële verslag van 2009 is besproken. 

• Het thema voor de expositie, en de termijn van openstelling seizoen 2010 zijn 

besproken, zie elders. 

Het laatste nieuws is dat Gemeente Noordwijk op 13 april jl. heeft besloten ons de gevraagde 

subsidie van € 25.000,- voor de realisatie van nutsvoorzieningen toe te kennen. 

 

Wintergasten Batterie Noordwijk. 
Op zaterdag 16 januari jl. is door Bart Noort en collega’s van de Zoogdierwerkgroep Zuid-

Holland een telling verricht van de aanwezige vleermuizen in winterslaap in de voor de winter 

afgesloten gangen en bunkers van Batterie Noordwijk. Er zijn in totaal 16 watervleermuizen 

aangetroffen, en één pad, allen in winterslaap. Van alle diertjes is nauwkeurig de locatie op 

schetsen vastgelegd. Bijzonder is dat één van de 16 vleermuizen zich achter een richeltje in de 

rekenruimte S414 bevond. 

 

Herdenking 65 jaar bevrijding. 

• Op 5 mei zal een indrukwekkende colonne authentieke legervoertuigen uit WO2 en de 

periode kort daarna een ‘Bollenstreek Liberation Tour’ door de streek afleggen. De 

voertuigen, waarvan diverse exemplaren zeldzaam zijn, worden vertroeteld en gereden 

door de mensen van ‘Keep them Rolling’.  

 Om 08.30 uur verzamelen de voertuigen zich op de Koningin Wilhelmina 

 Boulevard en gaan vervolgens via Katwijk, Hillegom, Voorhout, Leiden om 

 vervolgens om ongeveer 19.00 uur weer op de Boulevard te arriveren waar zij worden 

 verwelkomd met muziek van de Bill Baker’s Bigband met muziek van o.a. Glenn 

 Miller. De voertuigen zijn voorzien van schildjes met o.a. de S414. 

• Op 2 oktober 1942 is tussen Noordwijk en Noordwijkerhout een Britse Halifax 

bommenwerper neergestort. Er zijn aanwijzingen dat dit vliegtuig door 

luchtdoelgeschut vanaf Noordwijk is aangeschoten, waardoor het uiteindelijk 

neerstortte op boerderij Vrede-Best aan het Westeinde te Noordwijkerhout. Hierbij 

kwam de 7 koppige bemanning van het toestel om het leven. Alle zeven zijn begraven 

op de Algemene Begraafplaats te Noordwijk aan Zee. Ook zijn een tweetal bewoners 

te weten Alida Hogervorst en Wim Hogervorst omgekomen. Nabestaanden van sgt.  



 Messham, boordschutter, hebben op 5 mei een steen van de boerderij met daarop een 

 model van de Halifax overhandigd aan het bestuur van het Atlantikwall Museum. 

            Het model en de steen zijn afkomstig van John Brandenburg die het speurwerk naar de 

 familie heeft verricht.  

 

 

     

Thema expositie 2010. 
Het thema luidt “Heinz in Holland”, en is afgeleid van verkregen foto’s uit fotoboeken van 

Duitse militairen als toerist in ons land. Van diverse foto’s uit deze collectie is een boek 

samengesteld, te koop bij de kassa. De kosten hiervan bedragen € 22.50. 

Ook wordt er aandacht besteed aan de vrijwilligerswerkzaamheden gedurende de afgelopen 6 

jaar. Een fotoreportage van Jeroen van der Zalm laat zien hoe de bunkers werden aangetroffen 

in oktober 2004 en hoe het er nu uitziet. Een gigantisch verschil zult u wel bemerken bij een 

bezoek.  

Vanaf zondag 2 mei zullen het museum en de batterij weer door het publiek bezocht kunnen 

worden. U bent natuurlijk van harte welkom. Voor rondleidingen in het gangencomplex is het 

verstandig vooraf te reserveren bij Noordwijk info 071 – 3619321. 

 

Kopij nieuwsbrieven. 
Bij deze een oproep voor ieder die iets weet of heeft voor deze nieuwsbrief. Enige 

voorwaarde is dat het over WO2 of verdedigingswerken in de meest ruime zin moet gaan. 

Heeft u iets boeiends gezien of beleefd, maar ziet u tegen het schrijven van “een stukkie” op, 

meldt het dan toch, desnoods help ik u om er een aardig verhaal van te maken. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling dat uw redacteur alle nieuwsbrieven volschrijft! 

 

Van uw penningmeester. 
Donateurs onder u worden bij deze uitgenodigd hun bijdrage van minimaal € 15,- voor het 

jaar 2010 over te maken op rekening nr. 918 5700, ten name van Stichting Atlantikwall 

Museum te Noordwijk, onder vermelding van bijdrage 2010. De Stichting heeft uw bijdrage 

hard nodig! 

 

In het volgende nummer: 

• Verslag uitstapje bestuur en vrijwilligers. 

• Overzicht werkzaamheden complex winterperiode en voorjaar 2010. 

• Stand van zaken aanleg nutsvoorzieningen en vergunning graafwerk duinterrein. 

• Uw bijdrage?? 


