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Museumbunker:
Bosweg 15, Noordwijk

Openingstijden museum:
Zondagen van 6 mei t/m 
16 september  van 10 
tot 17 uur.

Entree uitsluitend muse-
um: volwassenen: € 2,-, 
kind t/m 12 jaar: € 1,-.

Rondleiding (6 mei-26 
augustus) van ca. 1,5 uur 
door bunkercomplex 
uitsluitend na reser-
vering bij Informatie-
centrum Noordwijk, tel. 
071 -36 193 21

Tarieven: Volwassenen €
5,-, kinderen t/m 12 jaar 
€ 3,- voor museum be-
zoek inclusief rondlei-
ding met gids in de gan-
gen.

Voor  rondleidingen van 
groepen (>10 pers) bui-
ten reguliere openingstij-
den gaarne overleg via 
tel. 071 -36 157 85

Van de redactie.

Voor u de eerste nieuwsbrief van 2012. 
Deze keer een iets andere uitvoering, 
tekst in twee kolommen, in plaats van 
drie. In dit nummer nieuws van de be-
stuurstafel, bericht van de penning-
meester, verslagen van het laatste vrij-
willigersuitje, en een werkbezoek aan 
onze collega’s van stichting bunkerbe-
houd in Zeeland . 

Van de bestuurstafel.

We kunnen als stichting terug kijken op 
een zeer succesvol jaar 2011. In  totaal 
hebben we ruim 4.600  bezoekers kun-
nen verwelkomen in museum en bun-
kerstelsel.
In 2011 is een projectvoorstel opge-
steld voor de beoogde uitbreiding van 
het complex en heeft een inventarisatie 
van de natuurwaarden plaatsgevonden. 
Hierdoor hebben we  intussen flinke 
vorderingen gemaakt bij het verkrijgen 
van benodigde vergunningen voor 
werkzaamheden aan het complex waar-
voor het duin open gegraven moet 
worden. 
De belangrijkste van de hele set vergun-
ningen, ontheffing van de natuurbe-
schermingswet, is inmiddels binnen. 
Verder is recent ook de Keurvergun-
ning van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland ontvangen. De laatste vergun-
ning in het kader van de Flora- en Fau-
nawet is eind maart aangevraagd. Bin-
nenkort volgt nader bericht over de 
planning van de werkzaamheden. 
Overigens lijken we als stichting ook 
iets te maken te krijgen met het voor-
genomen windenergie park op de 

Noordzee, uit de kust van Zandvoort 
en Noordwijk: het tracé van de 150 kV 
hoogspanningskabel kruist de hoofd-
gang batterij ergens tussen de eerste 
woonbunker en geschutsbunker twee. 
Het ingenieursbureau dat de aanleg 
voorbereidt heeft in het terrein wat 
metingen verricht, na 1 mei as. wil men 
ook metingen verrichten in de hoofd-
gang. Later meer hierover. 
Ondertussen vinden de voorbereidin-
gen voor het seizoen 2012 plaats. 

Van de penningmeester.

Net als vorig jaar in de eerste uitgave 
nieuwsbrief het verzoek aan alle dona-
teurs om hun donatie voor dit jaar over 
te maken. Uw donatie is hard nodig om 
de diverse  uitgaven van de stichting te 
kunnen dekken. De minimum donatie 
bedraagt € 15,- per kalenderjaar. Elk 
hoger bedrag is zeer welkom, het deel 
boven de € 15,- is fiscaal aftrekbaar als 
gift aan een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). 
De donatie gaarne overmaken op giro-
rekening 91 85 700 ten name van Stich-
ting Atlantikwall Museum Noordwijk, 
met vermelding van uw naam, en dona-
tie 2012. 

Bezoek aan Kornwerderzand, Z.O.Z.
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O r g a n i s a t i e

Vrijwilligersuitje november 2011 

Elk jaar probeert het bestuur een uit-
stapje voor alle actieve vrijwilligers te 
organiseren, op 19 november 2011 was 
het reisdoel het Kazemattenmuseum 
Kornwerderzand. Een verslag:
Kwart voor 10 met zijn allen in de bus 
van Beuk naar Kornwerderzand . He-
laas hoorden we in de bus dat Jan Heus 
met hoge koorts thuis moest blijven. 
Victor Salman was helaas ook verhin-
derd. Verder waren bijna alle actieve 
vrijwilligers aanwezig.
Cor van Duin heeft de honneurs waar-
genomen en deed dit uitstekend. In de 
bus vertelde de chauffeur, dat we over 
99 km bij onze eerste stop aankomen. 
Ondertussen wordt er heel wat afge-
kletst. Bij van der Valk bij Wieringer-
werf hebben we Koffie en gebak gege-
ten. Na de koffie en gebak waren we 
om kwart voor twaalf terug in de bus. 
Cor telde de koppen en we waren 
klaar om verder naar het museum te 
gaan. Na een ontvangst en een korte 
wandeling naar het museum werden we 
ontvangen door twee heren van het 
museum. In het bijgebouw van het mu-
seum hebben we een film gekeken. 
Omdat we met een te grote groep wa-
ren werden we gesplitst in 2 groepen. 
Daar kregen we een rondleiding in een 
kazemat (nr. XIV, de keukenbunker). 

Blik in de keuken-kazemat

We hebben diverse andere kazematten 
gezien. Tevens zijn we in een Duitse 
bunker geweest type 667 met een 5 cm 
KWK. Om kwart voor vier vertrok de 
bus richting Noordwijk. Zo druk het bij 

de heenreis was, zo rustig was het op 
de terugweg. Rond 17.15 uur kwamen 
we aan bij het Beuk terrein en nemen 
we afscheid van de chauffeur die ons 
veilig heeft vervoerd. Omstreeks half 
zes druppelt iedereen binnen bij de chi-
nees KO SING waar een heerlijk buffet 
klaar stond. We hebben heerlijk gege-
ten. Al met al was het een top dag. Ie-
dereen hartelijk bedankt voor een ge-
zellige dag en avond.
Eveline Boot

Werkbezoek Walcheren 

Onze vrijwilligers bij een manschappenverblijf te 
Zoutelande, ST type 502.

Op 6 november 2011 bezochten onze 
actieve vrijwilligers de collega’s van 
Stichting Bunkerbehoud in Zeeland.  
Doel was het uitwisselen van techni-
sche informatie dus werden de werklo-
caties bezocht. We begonnen in Vlissin-
gen. Daarna is een bezoek gebracht aan 
de 618 in Toorenvliedt en de 631 in 
Karreveld. In het eetcafé Dorpszicht te 
Koudekerke hebben we van een lunch 
genoten. Afgesloten werd met een be-
zoek aan het museum in Zoutelande.
Een leerzaam en succesvol bezoek. 
Dank aan onze collega’s in Vlissingen.
Bron: bewerkte tekst van www.bunkerbehoud.com .

Oproep
Donateur Steenvoorden stuurde gerui-
me tijd geleden kopij in voor de 
Nieuwsbrief, over bunkers bij radio 
Nora. Wij willen ter verduidelijking 
graag overleg. Hierbij het verzoek om 
contact op te nemen via e-mail  in-
fo@atlantikwall.nl of tel 40 289 77.
Eveline Boot; Dirk Zweers


