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Museumbunker: 

Bosweg 15, Noordwijk 

  

Openingstijden museum: 
Zondagen van 5 mei t/m 

15 september  van 10 

tot 17 uur. 

 
Entree uitsluitend muse-

um: volwassenen: € 2,-, 

kind t/m 12 jaar: € 1,-. 

  
Rondleiding (5 mei-25 

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.  
Ruim 5 maanden heeft u het zonder 

nieuwsbrief moeten stellen, uw geduld 

wordt beloond. In deze editie een zakelijke 

mededeling van de penningmeester, een 

overzicht werkzaamheden afgelopen winter 

in de S414 en een interview met een vrij-

williger, Rob Bijlo. 

 

Van de penningmeester. 
Net als vorig jaar in de eerste uitgave 

nieuwsbrief het verzoek aan alle donateurs 

om hun donatie voor dit jaar over te ma-

ken. Uw donatie is hard nodig om de diver-

se  uitgaven van de stichting te kunnen dek-

ken. 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 giroreke-

ning 91 85 700 ten name van Stichting At-

lantikwall Museum Noordwijk, met vermel-

ding van uw naam, en donatie 2013.  

 

Werkzaamheden S414.  
Sinds de vorige update is er héél veel 

werk verzet door het team vrijwilligers, 

hier een willekeurige greep uit de uitge-

voerde klussen: 
Plafonds. Alle staaldelen zijn door een 

bedrijf kaal gestraald, en direct daarna 

in de twee componenten coating gezet. 
Er zijn vele tientallen uren op doorde-

weekse avonden besteed aan het afvoe-

ren van roest- en straalgrit afval, in to-

taal 2 volle containers. Het resultaat is 

keurige wit afgewerkte plafonds, waar-

door het geheel meteen véél lichter 

oogt. 
Aggregaat. Deze is in grote delen naar 

de machineruimte gehesen, deels met 

een originele takel van Duits fabrikaat. 

Dit is écht een mega sjouwklus ge- 

 
weest, het is een beest van een appa-

raat, waarmee de machineruimte  met-

een behoorlijk vol staat. 
Tweede observatieniveau. Is aan de 

hand van authentieke filmbeelden ver-

der ingericht. 
Luchtfilterinstallatie. Is verder compleet 

gemaakt en geschilderd. 
Grote slaapruimte. Deze is van een 

wand voorzien waardoor bezoekers de 

fraaie inrichting goed kunnen zien. 
Smalspoor hoofdgang: Is met een paar 

meter uitgebreid. 
Model geschutsbunker type M158. In de 

rekenruimte is een fraai model schaal 1 

op 35 van de hand van Rob Bijlo ge-

plaats. Net als het model van de S414 is 

deze  van open te klappen wanden en 
plafonds voorzien, zodat alle functies 

goed uitgelegd kunnen worden. 
Telefoonaansluiting. De S414 is inmid-

dels op het telefoonnetwerk aangeslo-

ten. 
Wederom een indrukwekkend overzicht 

waarvoor chapeau voor alle betrokkenen!  
Donateurs die dit alles zélf willen zien 

kunnen gratis met een zondagse rond-

leiding mee.  

Fraai geschilderde regelklep van de 

luchtfilterinstallatie 
- (veel!) méér foto’s: zie de Facebook 

link op onze  website. 
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In een volgend nummer: 

 

 Interview met vrijwil-

liger 

 
 

O r g a n i s a t i e  

Interview   

 

Naam, geboortejaar, achtergrond, beroep? 
Rob Bijlo, 1943, programmeur, begon-

nen bij Rijkswaterstaat, een schooljaar 

docent wiskunde te Katwijk, later ICT 

Fokker; daarnaast vlieginstructeur 

éénmotorig, inmiddels gepensioneerd. 

 
Hoe bent u betrokken geraakt bij de Stich-

ting Atlantikwallmuseum Noordwijk?  
Had over ons gelezen; was eerder al 

betrokken bij bunkerclubs IJmuiden, St. 

Bunkerbehoud Zeeland en Haagse Bun-

kerploeg. Bij al deze clubs veel avontu-

ren beleefd. Ben tegenwoordig ook be-

trokken bij de Stichting Studiecentrum 

Eerste wereldoorlog. 

 

En sinds wanneer? 
Sinds het prille begin van najaar 2004, 

opening gangenstelsel en plaatsen deur. 

Nog met Klaas nachtwacht gedraaid 

toen de deur nog niet geplaatst was. 

 
Wat voor soort werkzaamheden doet u 

het liefst voor de Stichting? 
Modelbouw doe ik graag, kan lekker 

thuis bij elk weer. Verder af en toe di-

verse klussen en rondleidingen. 

 
Wat geeft u bij deze werkzaamheden het 

gevoel goed bezig te zijn? 
Het publiek iets tastbaars kunnen laten 

zien van de geschiedenis, bijvoorbeeld 

aan de hand van een model, en daar-

door merken dat de mensen zich een 

meer correct beeld vormen van wat 

zich destijds afspeelde.  

 

Hoe ziet u de toekomst van de StAwmN? 
Positief, we hebben een fijne club vrij-

willigers met vakkennis op alle relevan-

te gebieden. Daarnaast veel goede rela-

ties met bedrijven en instanties.  
Rob bruist van de ideeën voor ons mu-

seum, een greep hieruit: 
 Beknopte catering faciliteit, zodat  

bezoekers een pauze kunnen ne-

men tijdens hun ontdekkingstocht 

door het bunkercomplex. 
 Bij gat van Palace een stuk tank-

muur  á 5 mtr. opgraven en ter 

plaatse neerzetten met een info 

bord met verwijzing naar ons mu-

seum. Naar analogie met nog be-

staande stukken Berlijnse muur. 
 Tankversperring noordgrens 

Stutzpunkt meer zichtbaar maken 

door een paar H-profielen terug 

te plaatsen en struikgewas te ver-

wijderen.  
 Opening op méér dagen dan de 

zondagen. 
 Uitzetten fiets– en wandelroute 

langs diverse punten. Zoiets als 

bij het landfront op Walcheren. 
 Iets doen met de bunkers ooste-

lijk van het fietspad en elders. Etc. 

 
Kunt u beknopt een anekdote over onze 

bunker vertellen? 
Niet primair in de zin van een boeiend 

verhaal met humor.  
Ben opgegroeid te Hillegom. Als klein 

kind kort na de oorlog fietsten we naar 

het strand. Daar waren veel bunkers, 

het moet bij Duindamse slag geweest 

zijn. ‘Weet nog dat ik als kleuter op 

vader’s schouders zat en we door lange 

gangen liepen; af en toe zagen we dag-

licht. Het kan heel goed de hoofdgang 

van Noordwijk geweest zijn.’ 
Met de Haagse Bunkerploeg in diverse 

bunkers geweest, gang bij Hoogwaak, 

sauna bij zwembad, Flak bedding mane-

ge etc.. 

 

 
Rob bij zijn volgende project, een mo-

del van onze M158 geschutsbunker, 

schaal 1:16. 

 

 


