
MI CROSOFT Nieuwsbrief Stichting 
Atlantikwall Museum 

Noordwijk
Jaargang 2012, nummer 2, juni.

In dit nummer:

Van de redactie 1

Van de bestuurs-
tafel

1

Update werk-
zaamheden

1

Interview met 
Victor Salman, 
vrijwilliger van 
het eerste uur en 
voorzitter van 
onze Stichting.

2

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.
In deze nieuwsbrief prettig nieuws van 
het bestuur, een overzicht van alle 
werkzaamheden die door de klus-
vrijwilligers sinds het vorige overzicht 
zijn uitgevoerd. Verder bijt onze voor-
zitter, Victor Salman, ’vrijwilliger van 
het eerste uur’,  het spits af van de 
reeks interviews met vrijwilligers.

Van het bestuur.
Seizoen 2012 is uitstekend begonnen, 
tot het weekend van 16 en 17 juni heb-
ben we ruim 1.750 bezoekers, tijdens 
zowel reguliere openstellingen als door 
de weeks, mogen ontvangen. Alle be-
zoekers toonden zich zeer enthousiast 
over alle boeiende en deels ook nieuwe 
zaken (zie verder), die te zien waren.
Verder heeft de gemeente Noordwijk 
positief gereageerd op ons verzoek om 
financiële ondersteuning voor herstel-
werkzaamheden aan het complex.

Werkzaamheden aan S414 e.o.
Sinds de laatste update werkzaamhe-
den, van medio 2011, is er een bijzon-
der indrukwekkende hoeveelheid werk 
verzet door onze vrijwilligers. Een 
overzicht naar soort werkzaamheden:
Meubilair, gemaakt naar originele   

afbeeldingen of voorbeelden: 
wapenrekken S414 beneden, 5 stapel-
bedden, klaptafels, PSU-kasten 9 dubbel 
(zie afb.) en 1 enkel , tafels voor radio-
apparatuur, rekken voor veiligheidshel-
men werkers, dioramascherm rechter 
slaapvertrek. 
Installatietechniek: 7 accu laadkas-
ten, constructie en plaatsing gasbushou-
ders bij luchtfilters, verbeteren elektro-
nische beveiligingssysteem, waar nodig 
elektrische verlichting aangebracht, ou-
de accuverlichting waar wenselijk ver-
vangen door professionele noodverlich-
ting, werkend maken telefoonappara-
tuur, installatie ontvochtigings-
apparatuur.
Bouwkundig: vensters eerste obser-
vatieniveau, plaatsing gasdichte deur 
begin hoofdgang zuid, aanbrengen meta-
len roosters in luchtbuizen S414, verbe-
tering sluitwerk deur en hekwerk, 
plaatsing originele bunkerdeur slaap-
ruimten, afwerken plafond 2e observa-
tieniveau, diverse metingen t.b.v. ver-
gunningaanvragen uitgevoerd.
Schilderwerk:  diverse voorwerpen 
ontroest en geschilderd, voorzijde mu-
seum opgefrist, 2e observatieniveau 
compleet geschilderd.

Kortom, een zeer indrukwekkende lijst! 
Helaas hier geen ruimte om méér af-
beeldingen te plaatsen. U bent als dona-
teur welkom een rondleiding gratis mee 
te lopen, om alles live te kunnen zien. 
Het liefst wel aanmelden bij info 
Noordwijk of even een belletje naar Jan 
Heus plegen.
Tenslotte een groot compliment aan 
alle werkers voor hun inzet: chapeau
voor het gehele team onder de bezie-
lende leiding van Cor van Duin!!
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O r g a n i s a t i e

Interview: Voorzitter Victor Salman 
al betrokken vanaf het begin (1997)

Naam, geboortejaar, achtergrond, beroep?
Mijn naam is Victor Salman, geboren in 
1960, in dit mooie dorp Noordwijk. Na 
mijn middelbare school in Leiden, heb ik 3 
jaar Nijenrode in Breukelen gedaan en ben 
daarna afgestudeerd aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam aan de faculteit Be-
drijfskunde. In de periode 1986 -1998 ben 
ik 12 jaar wethouder van de gemeente 
Noordwijk geweest. Vanaf 1998 heb ik een 
eigen adviesbureau op het gebied van ruim-
telijke ordening. 

Hoe bent u betrokken geraakt bij StAwmN? 
En sinds wanneer?
Eind 1997 werd ik als wethouder Ruimtelij-
ke Ordening benaderd door een aantal 
enthousiaste Noordwijkers (onder andere 
Cor van Duin en Ruud Boot) die een At-
lantikwall Museum wilden beginnen. Zij 
wilden dat doen in een van de bunkers aan 
de oostzijde van het fietspad omdat daar 
het Hoogheemraadschap van Rijnland geen 
probleem mee had. Ik heb toen gezegd dat 
we zouden moeten gaan voor het gangen-
stelsel ten westen van het fietspad. En van-
af dat moment voelde ik dan ook een 
plicht om dat voor elkaar te krijgen, en 
hebben de initiatiefnemers mij direct ook 
maar tot voorzitter benoemd.

Wat voor soort werkzaamheden doet u het 
liefst voor de Stichting?
Het is een ontzettend leuke groep vrijwilli-
gers, dus ik zou eigenlijk overal aan willen 
meewerken. Helaas heb ik daarvoor van-
wege allerlei andere activiteiten niet de 
tijd. Ik probeer mijn beperkte tijd daarom 
nuttig in te zetten als voorzitter en voor 
het verkrijgen van alle vergunningen wat 
betreft het Hoogheemraadschap, de Flora-
en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 
etc. Dat laatste is geen leuk werk, maar het 
is wel noodzakelijk om überhaupt een mu-
seum te kunnen beginnen en het is nu ook 
weer noodzakelijk voor de beoogde uit-
breiding met de noordelijke gang. En ik 
probeer uiteraard te zorgen voor sponsors 
en subsidie vanuit de gemeente en andere 
instellingen. 

Wat geeft u bij deze werkzaamheden het 
gevoel goed bezig te zijn?
Het feit dat zoveel vrijwilligers hun tijd ste-
ken in dit project, het enthousiasme van 

hen en het feit dat zoveel schoolkinderen 
ons museum bezoeken geeft mij de “drive” 
om door te gaan. Het gaat er om dat wij 
onze geschiedenis, en ook de zwarte blad-
zijden uit de Tweede Wereldoorlog, door-
geven aan de komende generaties. En het 
gaat hoe dan ook om bouwkundig cultu-
reel erfgoed dat bewaard moet blijven. En 
niet alleen onder het zand.   

Hoe ziet u de toekomst van de StAwmN?
Zonder meer positief. Wij hebben ons be-
staansrecht bewezen door de hoge en re-
delijk constante bezoekersaantallen. En wij 
hebben bewezen dat wij de exploitatie 
kunnen draaien op de eigen inkomsten. 
Wij willen en zullen niet afhankelijk wor-
den van gemeentelijke subsidies wat be-
treft de exploitatie. Het enige dat wij vra-
gen zijn eenmalige subsidies ten behoeve 
van de noodzakelijke (éénmalige) investe-
ringen. Kortom, wij zijn een financieel ge-
zonde club en over 25 jaar bestaan we nog. 
En dan kom ik (hopelijk) af en toe gezellig 
even langs om te kijken hoe het gaat. Als 
voormalig voorzitter wel te verstaan.   

Kunt u beknopt een anekdote over onze bun-
ker vertellen?
Jazeker! Iedereen denkt namelijk dat ik als 
voorzitter nog nooit zand heb weg-
geschept bij ons complex, maar dat is een 
groot misverstand. Bij de door mijzelf ge-
organiseerde start van de werkzaamheden 
aan het bunkercomplex in de duinen, het 
weggraven van het zand bij de ingang, had 
ik verwacht dat iedereen van het bestuur 
er wel zou zijn. Helaas, er was verder 
niemand; het was blijkbaar nog te vroeg die 
vrijdagmiddag en iedereen was nog aan het 
werk. En terwijl Van der Putten met een 
shovel zand weghaalde moest ik met een 
schep in de weer bij de kritieke punten 
omdat we wisten dat de oude ingang op 
instorten stond en voorzichtigheid gebo-
den was. 
Dat verhaal, dat ik als een gek heb staan 
scheppen die eerste middag geloofde 
niemand. Zeker niet omdat ik daarna nooit 
meer aan de slag ben geweest in het com-
plex! Maar ja, de mensen hebben nu een-
maal liever een geloofwaardige onwaarheid 
dan een ongeloofwaardige waarheid. 
Dus ik vind het ook prima zo, ook al had-
den zelfs mijn medebestuursleden van het 
eerste uur hun twijfels…….!


