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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.  
In deze editie beknopt nieuws van het 

bestuur,  beknopte informatie over aan-

winsten van het museum en tenslotte 

een interview met een vrijwilliger. 

 

Van het bestuur. 
Vrijwilligers en bestuur kunnen terug-

blikken op een zeer succesvol seizoen! 

Er is een nieuw record gevestigd voor 

wat betreft het aantal betalende bezoe-

kers: tot en met het weekend van 8 en 

9 september ruim 4500 personen van 

alle leeftijden. Daarbij nog 225 perso-

nen geboekt voor een rondleiding mu-

seum / S414, én nog boekingen voor dit 

kalenderjaar onderweg. De open mo-
numentendag van 8 september trok 

366 bezoekers. 
Daarnaast is de zeer langdurige inzet 

van onze voorzitter, met ondersteuning 

door enkele vrijwilligers, beloond: nog 

nét op tijd om dit seizoen aan te kun-

nen vangen met werkzaamheden noor-

delijk van de S414, zijn de hiervoor be-

nodigde vergunningen verstrekt. In een 

volgende editie een beknopt verslag van 

de uitgevoerde werkzaamheden, en een 

vooruitblik op de werken van seizoen 

2013.  
Het bestuur heeft Jeroen van der Zalm, 

gezien zijn deskundige en uitstekende 

inbreng bij het opstellen van het Pro-

jectvoorstel voor de beoogde uitbrei-

dingen, gevraagd om projectleider te 

worden voor de noordelijke uitbrei-

ding. Jeroen heeft dit verzoek gehono-

reerd. Het bestuur heeft er alle ver-

trouwen in dat hij in goede samenwer-

king met de vrijwilligers komt tot een 

mooi eindresultaat en wenst hem veel 

succes!    

 

Aanwinsten Museum. 
Van groot naar klein gesorteerd: 
Aggregaat, een Ruston  & Hornsby 

4VRO diesel, bouwjaar 1943. 
Telefooncentrale, gebouwd door 

Telefonbau und Normalzeit,  bevat re-

lais met Duitse adelaars met hakenkruis 

erop gestempeld. 
Radio. Betreft een Philips DR78 zend/

ontvanger van 5 Watt.  

 
Dank aan Johan Gieske voor het aanrei-

ken van informatie  en illustratie over 

genoemde zaken. 

 
Instructieboekje over militaire sei-

nen & codes. Dit werd ons aangebo-

den door een mevrouw uit Katwijk, uit 

de nalatenschap van haar vader, die het 

kort na de oorlog gevonden had in een 

bunker. 
In een volgend nummer achtergrondin-

formatie over deze aanwinsten. 
Te zijner tijd zijn alle zaken live in ons 

museum te zien. 

 
Hieronder een afbeelding van het ag-

gregaat op diens oorspronkelijke loca-

tie, het Portcurno Telegraph Museum 

in Cornwall, UK. 
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In een volgend nummer: 

 

 Interview met vrijwil-

liger 

 
 

O r g a n i s a t i e  

Interview:  Jeroen van der Zalm, 

een bijzonder trouwe vrijwilliger, 

en tegenwoordig projectleider 

werkzaamheden noordelijk deel 

gangenstelsel. 

 

Naam, geboortejaar, achtergrond, beroep? 
Jeroen van der Zalm, geboren in 1989, 

na studie HTS Civiele Techniek tegen-

woordig  tekenaar civiele techniek. 

 
Hoe bent u betrokken geraakt bij de Stich-

ting Atlantikwallmuseum Noordwijk?  
Ik keek op een keer naar de beeldkrant 

Nens en zag daar een stukje staan over 

de werkzaamheden  die uitgevoerd 

werden in het bunkercomplex. Uit 

nieuwsgierigheid ben ik met mijn vader 

gaan kijken. In eerste instantie dacht ik 
nee dit is niets voor mij, maar op één af 

andere manier trok het me toch en ben 

ik maar een keer gaan helpen. Uiteinde-

lijk ben ik toch gezwicht en tegenwoor-

dig werk ik vrijwel elke zaterdag in het 

bunkercomplex.  

 

En sinds wanneer? 
Vanaf juni 2005 zet ik mij in voor de 

stichting. 

 
Wat voor soort werkzaamheden doet u 

het liefst voor de Stichting? 
Op de zaterdagen houd ik mij vooral 

met diverse opknap werkzaamheden 

bezig. In mijn vrije tijd ben ik graag be-

zig met uitzoekwerk voor de diverse 

reconstructie-werkzaamheden. Met dit 

uitzoekwerk heb ik alle tekeningen 

voor de vergunningsaanvraag kunnen 

opstellen.  

 
Wat geeft u bij deze werkzaamheden het 

gevoel goed bezig te zijn? 
Het mooiste vind ik toch het resultaat, 

het opknappen van het bunkercomplex 

en de reacties van de bezoekers tijdens 

de rondleidingen. 

 

Hoe ziet u de toekomst van de StAwmN? 
Door de huidige vorderingen en het 

verkrijgen van de vergunningen die het  

eind resultaat mogelijk doen maken, zie 

ik het positief in. Onlangs heeft het be-

stuur mij gevraagd om, in navolging van 

de werkzaamheden voor de vergun-

ningsaanvraag, projectleider te worden 

van de noordelijke uitbreiding. Met de-

ze functie hoop ik het hele project 

weer een stapje verder te kunnen 

brengen.  

 
Kunt u beknopt een anekdote over onze 

bunker vertellen? 
Achter in de gang bij het gangenstelsel 

aan de zuid gang was ooit Ruud Boot 

(bestuurslid) als kind al bezig om de 

bunkers in de duinen van Noordwijk te 

onderzoeken. Samen met een tweetal 

vriendjes, zagen zij een gemetseld 

muurtje achter in het gangenstelsel.  
Uit nieuwsgierigheid probeerden zij het 

muurtje open te hakken. Bij de laatste 

slag tegen de muur stroomde er een 

flinke hoeveelheid zand vanachter het 

muurtje vandaan en Ruud en zijn maten  

konden nog net ontsnappen aan deze 

hoeveelheid zand. Twee vriendjes kwa-

men wat onder het zand terecht en 

moesten worden uitgegraven. Door de 

consternatie was Ruud zijn beitel en 

hamer verloren. Na ongeveer dertig 

jaar vond ik tijdens de graaf– en op-

ruimwerkzaamheden de hamer en de 

beitel terug in een redelijk goede staat. 

De hamer en beitel konden toen her-

enigd worden met de rechtmatige eige-

naar! 

 

Tekst: Eveline Boot & Dirk Zweers   

 

Jeroen en Victor bij start werkzaamhe-

den  bij de noordelijke ingang, augustus 

2012. 


