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Hier de laatste nieuwsbrief St. AwMN van 2010. In deze uitgave een  bericht van de 

bestuurstafel, een overzicht van de verrichte werkzaamheden sinds het vorige overzicht en 

tenslotte een beknopt verslag van de verkiezing Noordwijkse vrijwilligersorganisatie van het 

jaar 2010. 

Ingaande dit nummer is de redactie versterkt met Eveline Boot. Met zijn tweeën hopen wij 

wat vaker een nieuwsbrief te kunnen uitbrengen. Wij doen géén toezeggingen voor véél meer 

of dikkere uitgaven, want wij zijn sterk afhankelijk van de aangeboden kopij. Wél gaan we de 

huidige vorm van de Nieuwsbrief onder handen nemen, de vorm A5 boekje met 3 

redactionele pagina’s maakt plaats voor een vooralsnog twee pagina’s tellende A4 in een 

aantrekkelijke vormgeving. 

 

Dirk Zweers 

 

Van de bestuurstafel. 

Wij kunnen als museumorganisatie weer op een zeer geslaagd seizoen 2010 terugblikken. Het 

totaal aantal bezoekers bedroeg een kleine 4.100 personen. Bijna 3.000 van hen bezochten in 

combinatie museumbunker en gangenstelsel. Onder de bezoekers waren ongeveer 850 

kinderen, die al dan niet in school-verband het museum en gangenstelsel bezochten. De laatste 

groep bezoekers van dit seizoen waren onze collega's van de S414 in Batz-sur-Mer te 

Frankrijk. 

Ook zijn we als organisatie weer een flinke stap verder gekomen in de realisatie van onze 

doelstellingen, door de aanleg van voorzieningen voor elektriciteit, drinkwater en telecom 

naar het gangenstelsel. Het sonore gebrom van ons aggregaat tijdens de klus-zaterdagen in de 

zeereep is voortaan verleden tijd. 

Door Victor Salman en Jan Heus wordt het nodige gedaan om het restant van de begin dit jaar 

verleende subsidie van de gemeente Noordwijk ad € 25.000,-- ten behoeve van de aanleg van 

de nutsvoorzieningen volledig te behouden en in te kunnen zetten voor de overige 

uitbreidingsplannen. Het overleg hierover met de nieuwe wethouder Cultuur, Martijn Vroom, 

verloopt zeer positief. 

Verder wordt hard gewerkt aan het verkrijgen van alle benodigde vergunningen voor de 

uitbreidingsplannen. Op verzoek van het bestuur heeft Jelle van Dijk een inventarisatie 

(waarvoor veel dank!) gemaakt van de aanwezige flora en fauna in het gebied. Op basis 

hiervan wordt door CoastInfo een voor de vergunningaanvraag benodigd verkennend 

ecologisch onderzoek opgesteld.  

In januari 2011 zullen de voor alle werkzaamheden benodigde vergunningen worden 

aangevraagd bij het betreffende Ministerie, de provincie Zuid-Holland, het 

Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Noordwijk. Na verkrijging van de 

benodigde vergunningen hopen  wij vervolgens te kunnen aanvangen met de uitvoering van 

onze “Plannen voor de Toekomst”.     

 

Overzicht werkzaamheden. 
Na de laatste nieuwsbrief is er enorm veel werk verzet in het complex. Sinds half september is 

er elektriciteit aangelegd, en is het werken in de bunker een stuk eenvoudiger geworden dan 

met een aggregaat of accu’s. Na het realiseren van dit plan is er weer een mooi nieuw 

schelpenpad aangelegd. In de noord gang is nu een blijvende deur gekomen die de gang kan 

afsluiten. Om alles goed te ventileren is er een heel nieuw beluchtingsysteem gemaakt voor de 

S414. Diverse deuren hebben een nieuwe laklaag gekregen, dit is gedaan om meer harmonie 

te krijgen met de overige deuren in het complex. In de wasruimte hangen nu alle wastafels 

zoals oorspronkelijk; je krijgt nu een veel beter beeld van hoe het eruit heeft gezien. In de 2e 

uitkijkpost is er voor de veiligheid een luik gemaakt bij de ladder die naar de rekenkamer 



leidt. Er is een regenwater afvloei systeem gemaakt om de vloertegels in de observatie posten 

droog te krijgen. En er zijn diverse metalen deursponningen vernieuwd. Dit was hard nodig 

omdat het roest steeds meer de overhand kreeg en het vergemakkelijkt het ophangen van 

nieuwe deuren voor nu en in de toekomst.  

Tenslotte is er een begin gemaakt met een bedden ophangsysteem, zoals dit oorspronkelijk 

geweest is, in één van de slaapvertrekken van de S414. 

Al met al weer een indrukwekkende opsomming, waarvoor wederom een petje af voor alle 

actieve vrijwilligers. In één van de volgende nieuwsbrieven hopen wij u te kunnen informeren 

over de verdere vorderingen. 

 

Eveline Boot 

 

Uitreiking Vrijwilligersprijs 2010 

Dinsdagavond 7 december jl. hield het steunpunt voor vrijwilligerswerk Noordwijk de 

uitreiking van de vrijwilligersprijs 2010 in Hotel Royal te Noordwijk. Na ontvangst met 

koffie of thee begonnen om kwart over 8 de presentaties. Er waren 25 vrijwilligers-

organisaties die hun evenement of object in een presentatie van maximaal 60 seconden  voor 

een jury mochten toelichten. Er waren 3 geldprijzen te verdienen, 250, 150 en 100 euro. Jan 

Heus was als 23e spreker aan de beurt; hij gaf een heldere presentatie over ons museum en het 

vele vrijwilligerswerk, ondersteund met een  fraaie door Jeroen van der Zalm  samengestelde 

powerpoint dia-show. Al had Jan nog uren door kunnen gaan 1 minuut is snel voorbij. Nadat 

de laatste spreker aan de beurt was geweest, trok de jury zich terug voor beraad. Wethouder 

Leon van Ast reikte de geldprijzen uit. De 1e prijs van 250 euro ging naar volleybalclub 

Decos Novo, die elk jaar de avond-wandelvierdaagse te Noordwijk organiseert, de 2e Prijs 

naar de Noordwijkse IJsclub en de 3e prijs naar de SJWB, die elk jaar de huttenbouw week 

organiseert. Ondanks dat wij met veel mensen aanwezig waren hebben we niet gewonnen 

maar volgende keer weer een kans. Het is nog gezellig gebleven tot in de late uurtjes. 

Eveline Boot. 

Het bestuur wenst alle vrijwilligers en donateurs van de Stichting een fijne jaarwisseling en 

een in alle opzichten goed 2011 toe. 

 

In het volgende nummer, in nieuwe vormgeving, o.a.: 

• Een artikel over een symposium over het behoud van restanten van de Atlantikwall 

• Nieuwe aanwinsten voor het museum  

 


