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Hier de tweede nieuwsbrief St. AwMN van 2010. In deze uitgave een verslag van een 
excursie voor bestuur en vrijwilligers door Cees van der Voort, bericht over de 2.500e

bezoeker van dit seizoen door Jan Heus, en een vers overzicht van de uitgevoerde 
werkzaamheden in het complex sinds december 2009.

Uitstapje naar de Belgische kust.
Zaterdag 15 mei jl. werden de vrijwilligers van de Stichting AwMN door het bestuur 
getrakteerd op een uitje naar hun Belgische collega's. Het vertrek was wat chaotisch maar 
rond kwart voor negen gingen we met zo'n dertig man (en vrouw!) op pad in een door 
Koninklijke Beuk BV deels gesponsorde luxe bus. Bij de koffiestop aan de grens werden de 
door "De Baak" aangeboden lunchpakketten uitgedeeld, en door velen direct soldaat gemaakt. 
Chauffeur René reed ons vlot naar een plaatsje direct ten zuiden van Oostende, domein 
Raversijde. Dit was ooit het privé domein van Prins Karel, bloedverwant van het Belgische 
koningshuis. De omrastering beschermde de hierbinnen gelegen delen van de Atlantikwall na 
afloop van de Tweede Wereldoorlog tegen plundering en vernieling. Met subsidie van de 
provinciale overheid werd er later een uniek museumcomplex van gemaakt. Bij de ingang 
werd iedereen voorzien van een portofoon met daarin een gesproken zakelijke tekst over de 
vele bezienswaardigheden. En te zien viel er heel wat.  Om als bunkerenthousiasteling van te 
smullen! Vooral de volgende onderdelen sprongen in het oog. Zo stonden er in nogal wat 
geschutsopstellingen de originele vuurmonden en flak-stukken, de luchtdoelartillerie. Vaak 
door de Duitsers buitgemaakt en hergebruikt  in hun Atlantikwall. Ook de schitterend 
afgewerkte tableaux vivant wekten ieders bewondering. We noemen de betaalmeester die de 
soldij regelde die in de "Solde" van iedere militair werd genoteerd. Er stonden geldkistjes met 
heus papiergeld en zinken oorlogsmunten. 'n Bemande telefooncentrale met veldtelefoons en 
telexapparaat. Alle poppen in correcte uniformen. En 'n affiche aan de wand met de 
waarschuwing dat de vijand altijd meeluisterde, personeel  van de kustbatterij die de 
patroonbanden voor hun mitrailleurs vulden. Het lazaret compleet met veldarts, verpleger en 
apotheek. En niet te vergeten de gezellig ingerichte woon/slaapkamer van de 
batterijcommandant. Zelfs de (opgezette) wolfshond bleek niet vergeten. Ook de bunker van 
de fourier, de wapenkamers en de vele authentieke  handvuurwapens maakten ons wat jaloers.
Met het voornemen om van ons complex minstens zoiets moois te maken aanvaardden we de 
thuisreis. Om iets voor achten eindigde deze zeer geslaagde dag op het Beuk terrein.

2.500e bezoeker van dit seizoen in Museum op 1 augustus jl.
Niets vermoedend kwam familie Kienhuis uit Noordwijkerhout op zondagmiddag 1 augustus 
voor een rondleiding in het gangenstelsel en een bezoek aan het museum. Echter die zondag 
stond een aantal bestuursleden ‘in de coulissen’ te wachten op de 2.500ste bezoeker. De 
ochtend was gestart met 2.439 bezoekers en na nauwgezet turven door Gerti Haasnoot
arriveerde rond de klok van 13.00 uur de familie Kienhuis.
Mevrouw Kienhuis was de laatste van de 4 personen die de drempel van het museum over 
liep en was daarmee de 2.500ste bezoeker van dit seizoen. Uit handen van Jan Heus ontving zij 
een knappe bos zonnebloemen, een boek Batterie Noordwijk en de brochure “Plannen voor de 
toekomst”.  Bezoeker 2.499 en 2.501 werden niet vergeten, zij ontvingen ieder een bos 
zonnebloemen.
Het bereiken van deze mijlpaal is mede te danken aan de medewerking van Noordwijk Info.
Op zondag de 8ste augustus  jl. verwelkomde het museum maar liefst 240 bezoekers. Een 
nieuw record sinds de opening. Inmiddels hebben ruim 20.000 bezoekers de weg naar ons 
museum weten te vinden.

Uitgevoerde werkzaamheden.



Voor het laatst is in de nieuwsbrief van december 2009 de stand van zaken vermeld. Intussen 
is er weer het nodige uitgevoerd. Hier een opsomming, waar alle betrokkenen, onder 
wekelijkse leiding van Cor van Duin, beslist trots op mogen zijn:

 Oude Leitstand verder verstevigd, trappen aangebracht gesponsord door de 
Noordwijkse Woningstichting.

 Nieuwe deurposten  en deuren S414 aangebracht, ook met ondersteuning door de 
Noordwijkse Woningstichting.

 Nooduitgang op observatieniveau twee van S414 gerealiseerd.
 Waar nodig stuukwerk hersteld, en randen kijksleuven opgeknapt; nieuwe 

panoramafoto’s geplaatst.
 In gehele batterij 230 V aansluitpunten aangebracht, vooralsnog gevoed door losse 

benzinegenerator.
 Ventilatiesysteem verder uitgebreid en verbeterd.
 Inbraakwerende voorzieningen verbeterd.
 Kachels, waaronder een opgeknapte authentieke bunkerkachel elders uit duin, bij 

schouwen geplaatst.
 Vleermuistoegangen voorzover mogelijk geoptimaliseerd.
 Hemelwaterafvoer S414 verbeterd.
 Zo authentiek mogelijke stortbakken aangebracht op alle plaatsen waar toiletten 

waren, met medewerking van IT Vaarwegmarkering.
 Ingang bemanningsverblijf geschutsbunker 2 afgerond.
 Het laatste zand en puin wat binnen de huidige vergunningen valt opgeruimd en 

afgevoerd.
 Diverse wanden S414 in de originele kleuren teruggebracht.

Internationale Expert Meeting “Redefining the Atlantikwall”
Op 2 en 3 september komen experts uit heel Europa bij elkaar om kennis uit te wisselen over 
deze monumentale verdedigingslinie. Historici, bunkerliefhebbers, beleidsmedewerkers, 
landschaps architecten, museumdirecteuren, planologen, sociologen gaan met elkaar in debat. 
Niet alleen de militair-historische maar ook de ruimtelijke en sociaaleconomische aspecten 
van de linie komen aan bod. Men acht het hoog tijd voor een integrale benadering. 
De bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort en Middelburg.
De organisatie berust bij Provincie Zeeland, Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed.
Onze stichting zal vertegenwoordigd worden door penningmeester Jan Heus en vrijwilliger 
Rob Bijlo. In de volgende editie een beknopt verslag.

In het volgende nummer:
 Stand van zaken aanleg nutsvoorzieningen en vergunning graafwerk duinterrein. 
 Uw bijdrage?? 


