
MICROSOFT Nieuwsbrief Stichting 

Atlantikwall Museum 
Noordwijk 

Jaargang 2016, mei nummer 3 

Museumbunker: 

Noordwijk Bosweg, fietspad 

richting Zandvoort,  te  

herkennen aan geel dak 

  

Openingstijden museum 2016: 

Zondagen van 1 mei t/m 31 

augustus van 10 tot 17 uur. 

En op Open Monumentendag. 

 

Entreeprijzen:  

volwassenen: € 5,-, kind t/m 12 

jaar: € 3,-.  

Deze prijzen zijn inclusief 

Rondleiding, mits vooraf  

gereserveerd op  

info@atlantikwall.nl   

 

Het is ook mogelijk een com-

bikaartje te kopen voor vol-

wassenen €9,- en kinderen €5,- 

dat ook toegang geeft aan het  

Engelandvaardersmuseum. 

  

Voor  rondleidingen van  

groepen (>10 pers) buiten 

reguliere openingstijden  

gaarne overleg via  

tel. 071-36 157 85 
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Beste vrijwilligers, donateurs en sponsors, 

 

Van de redactie 
Het zomerseizoen is weer gestart. De afgelopen winter is er veel werk verricht om ons museum 

weer een stukje mooier en veiliger te maken. Er zijn op strategische punten camera’s geplaatst. 

En er zijn aanwijsbordjes in de S414 opgehangen met de snelste vluchtroutes naar buiten bij 

eventuele calamiteiten. Bij de kassa kan indien gewenst gepind worden. De groepen voor een 

rondgang worden opgevangen buiten tussen het hek en de ingang, of bij heel slecht weer in de 

“voorgang” naar de trap. Ook zijn er weer vele nieuwe artefacten geplaatst wat de originaliteit 

van ons museum weer een stukje authentieker heeft gemaakt. Al met al reden genoeg om met 

familie, kennissen en vrienden  een bezoek aan het Atlantikwallmuseum te brengen. 

 

Van het Bestuur 
Ada Alkemade heeft haar functie als bestuurslid, wegens persoonlijke omstandigheden, neerge-

legd. Zij heeft tweeënhalf jaar met veel plezier deel uitgemaakt van het bestuur, maar wil nu 

graag prioriteit geven aan haar gezin. Ada, bedankt voor je kundige inzet en bijdrage.  Jan Heus 

heeft te kennen gegeven dat hij op den duur de financiële kant van de stichting aan een ander wil  

overdragen. Het bestuur is daarom op zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid. En dit is Rogier 

Dekker geworden. Rogier is bedrijfseconoom en heeft ervaring in management en organisatiead-

visering. In het verleden is Rogier bestuurslid/voorzitter van een sportvereniging geweest en is 

op dit moment bestuurslid/penningmeester van een kleine Noordwijkse stichting. Hij vindt het 

Atlantikwallmuseum een uniek museum met een grote maatschappelijke waarde. “Dankzij de 

enorme prestatie die vrijwilligers, bestuursleden en andere betrokkenen hebben geleverd staat 

er een museum als een huis “(lees bunker). “En heb ik zin om samen met alle vrijwilligers,  

donateurs, sponsors en bestuursleden de komende jaren verder te bouwen aan het succes van 

het museum”. Rogier gaat het takenpakket van Jan verlichten door de taak van het penning-

meesterschap over te nemen. 

 

Van de penningmeester 
Geachte donateurs, dank voor uw jaarlijkse bijdragen. Diegenen die nog niet in de gelegenheid 

zijn geweest hun bijdrage te storten nodig ik hierbij uit dit alsnog te doen. Uw donatie gaarne 

overmaken op bankrekening NL23 INGB 0009 185700 ten name van Stichting Atlantikwall –

museum Noordwijk met vermelding van uw naam en 

“donatie 2016”. Bij voorbaat dank. 

 

Team bunkergravers (Eveline Boot) 
Op 5 maart 2016 organiseerde de GJV Noordwijk 

een volleybaltoernooi voor het goede doel. Jeroen, 

Cor, Gijsbert, Hanne en twee wisselende gastspelers 

vormden het team "Bunkergravers" en deden uitste-

kend hun best. De "Bunkergravers" speelden een 

bloedstollende wedstrijd van 10 minuten tegen team 

"Koos Teamloos". Helaas hebben ze het eerste potje 

verloren met 21 - 23. Het volgende potje werd ge-

speeld tegen het team "Q plus 1". Ook dit was weer 

enorm spannend. Het team "Bunkergravers" deed erg 

haar best om de punten te pakken. Maar helaas, ook 

bij dit potje was team "Q plus 1" te sterk, ondanks onze aanmoedigingen. En verloor het 

"Bunkergravers" team met een score van 27 - 12. Tijdens de pauze hebben andere fans het van 

ons overgenomen en deze fans hebben het team een peptalk gegeven.  



De volgende wedstrijd was tegen de "Chickiez"; 

de peptalk, toejuichingen en een spandoek deden 

wonderen en de "Bunkergravers" wonnen over-

tuigend met 25 - 13. De laatste wedstrijd brak 

aan en door de overwinning gestimuleerd ging 

het team voortvarend van start. Echter de 

"Greenies", die hun tegenstander waren, lieten 

zich niet in een hoek drijven en vochten hard 

terug. Het zou er om gaan spannen, en met een 

nipte overwinning kwamen de "Bunkergravers" 

als winnaar te voorschijn. Zij sloten hun toernooi 

af met een tweede overwinning van 19 - 17.  

Al met al een zeer geslaagde sportieve avond. 

 

            ===== +++++ ===== 

 

 

 

 

Graffiti 
Graffiti of wel (graphein, 

inkrassen, schrijven, gra-

veren, tekenen) is van 

alle tijden. Op hun 

strooptochten lieten de 

Noormannen vaak hun 

ingekraste runetekens achter. In verschillende grotten zijn pre-

historische ingekraste en ingekleurde tekeningen gevonden. En 

de Romeinen zijn een schoolvoorbeeld van het aanbrengen van 

graffiti. In de 2e Wereldoorlog was het bij de GI's een rage om 

te pas en te ompas in veroverde dorpen enz. kenbaar te maken 

dat "Kill Roy" hier zijn werk had gedaan. De Duitsers konden er 

ook wat van. Er is veel tekst  in "Batterie Noordwijk" door de 

tijd heen verdwenen maar als je goed kijkt dan vind je nog hier en daar verschillende teksten zoals "Wohnbunker, Leitstand, 

Geschutzraum, enz. Dit alles had een praktische re-

den, er waren echter ook “kunstenaars” die fraaie 

teksten en voorstellingen op de kille bunkermuren 

schreven en tekenden. In de jaren 50 en 60 verkende 

de jeugd het gangenstelsel met het licht van een 

kaars. En al snel hadden ze in de gaten dat als je met 

een kaars dicht bij de muur kwam de walm van de 

kaars roetsporen op de muur achterliet. Al snel kon 

je de namen van verschillende jongeren op de muren 

lezen. Dit was nog een onschuldige manier van het 

aanbrengen van graffiti. Na een paar maanden was 

door inwer-

king van vocht 

niets meer 

van de teksten 

te zien. 

Begin jaren 80 

werd vanuit 

de V.S. overgewaaide 

graffitikunst in Neder-

land een rage. Overal 

werd te pas en te onpas 

op muren, schuttingen 

en op en in bunkers met 

spuitbussen gekliederd. 

Het overgrote deel van dit graffiti werk was geen kunst maar 

vandalisme. Als je langs de Franse kust loopt zie je dat echte 

kunstenaars op de bunkers met de spuitbus bezig zijn geweest 

maar het overgrote deel is door vandalisme helaas verpest.    



 

Schietvereniging  "Blijf Voor 't Land"  
Begin februari kregen de 

vrijwilligers een uitnodi-

ging binnen om bij de 

Noordwijkse schietvere-

niging "Blijf Voor 't Land", 

die in oktober 2015 haar 

70-jarig bestaan vierde, 

een rondje te komen 

schieten. En zo togen er 

een 25 tal vrijwilligers en 

een enkele aanhang op 

woensdagavond  

24 februari naar de 

schietbaan. We werden 

op een vriendelijke ma-

nier ontvangen, met kof-

fie, thee en non alcoholische dranken, daar voor het schieten alcohol uit den boze 

is. Na een korte toespraak van de voorzitter Gijsbert v.d. Niet legde de secretaris 
Marcel Zwarts de regels uit, die strikt opgevolgd moesten worden. Hierna dankte 

de penningmeester van het Atlantikwallmuseum,  Jan Heus, de voorzitter en andere 

leden van de schietvereniging voor de uitnodiging. Nu kon er geschoten worden. 

Met klein kaliber wel te verstaan.  Oorbeschermers op en zo kon er met geweer, 

pistool en karabijn geschoten worden. Ook de pijl en boog kwam aan bod. Onder 

ons waren zeker een paar scherpschutters. Aan het eind gaven de "profs" nog een 

demonstratie met een groot kaliber revolver. Na al dat schieten konden aan de bar 

de kelen gesmeerd worden met o.a. alcoholische dranken en hoorden we verhalen 

van onze Nederlandse helden die voor de vrede op missie waren geweest. Een heel 

bijzondere en leerzame avond waarvoor de aanwezige vrijwilligers, die ons geduldig 

met het schieten hebben geholpen, al onze dank krijgen. 
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Blitznieuws 
En nogmaals kwam de familie Admiraal met 

een verrassing voor het museum en schonk 

een wand inductietelefoon die een plekje in de aggregaat ruimte heeft gekregen. Een 

fraaie telefoon die, na restauratie, weer in volle glorie te bewonderen is. Ook het 

tafelmodel staat op zijn plek. Familie Admiraal heel veel dank voor deze bijzondere 
bijdragen. Tijdens de eerste openingsdag van het nieuwe seizoen mochten wij 129 

volwassenen en 34 kinderen in ons museum ontvangen.  
Op 26-11-2015 spoelde er een drukvat van een V2 op het Noordwijkse strand aan. 

Dit vat werd afgevoerd naar de E.O.D. (Explosieve Opruimingsdienst Defensie) in 

Soesterberg om als lesmateriaal te gebruiken. Op dinsdag 10 mei 2016  kwam, heet 

van de naald, het bericht binnen dat door de inspanningen van de heer J. Rijpstra 

(Strandvonder en Burgemeester van Noordwijk) en de heer P.v.d.Brink (Gemeente Noordwijk) het drukvat door  

Defensie vrij-
gegeven is 

voor exposi-

tie in ons 

museum. 
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Colofon: 

Stichting Atlantikwall 

Museum Noordwijk 

 

Postadres: 

Wilhelminastraat 43 

2201 KB Noordwijk 

info@atlantikwall.nl  

 

Bankgegevens: 

Giro NL23INGB0009185700 

Bank NL03RABO0146683110 

t.n.v. St. Atlantikwall Museum te 

Noordwijk   

 

 

Bestuur: 

Voorzitter: Victor Salman  

Secretaris : Dirk Zweers  

Penningmeester : Jan Heus  

Lid : Rogier Dekker 

Lid : Cor van Duin 

Lid : Jeroen v.d. Zalm  

Lid/PR : Marjolijn van der Jagt 

  

Redactieadres:  

haasanto@ziggo.nl 

 

Redactie Nieuwsbrief: 

Eveline Boot 

Anton Haasnoot 

 

Medewerkers: 

Gerty Haasnoot 

Eveline Boot 

Dirk Zweers 

 

 

Overname van teksten of afbeel-

dingen uit deze nieuwsbrief is 

uitsluitend toegestaan na verkre-

gen schriftelijke toestemming van 

de redactie en de desbetreffende 

auteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O r g a n i s a t i e  

 

 

Interview Peter den Elzen (Dirk Zweers) 

Inleiding:  

Veel van onze vrijwilligers zijn Peter den Elzen met zijn 

kazen wel eens tegengekomen in het gangenstelsel. Ook 

is er in de plaatselijke en regionale media ruim aandacht 

geweest voor de bunkerkaas van Peter. Voldoende reden 

om Peter eens op te zoeken voor een interview. 

Wie is Peter den Elzen? : Geboren in oktober 1953, 

ongeveer op de plek waar zich nu de kaasafdeling in zijn 

winkel aan de St. Jeroensweg bevindt. Slechts weinig 

mensen kunnen zeggen geboren te zijn in hun eigen be-

drijf! Peter heeft samen met zijn vrouw Coby en hun 

medewerkers, met hard werken zijn bedrijf opgebouwd, 

en draait ook nu nog 75 a 80 uren per week. In de perio-

de mei-september werkt Peter ook op de zondagen in 

onze locatie aan de bunkerkaas, maar dat is eigenlijk 

meer voor de hobby. 

Hoe is Peter op het idee voor bunkerkaas gekomen? 

Enkele jaren geleden was Peter op een gecombineerde 

vakantie- studiereis in de buurt van Annecy, zuid-oost 

Frankrijk, in een fort terechtgekomen waar in een heel 

specifiek klimaat, vrijwel jaarrond 80% relatieve vochtig-

heid en stabiel 13 a 14 ⁰C, Comté kazen werden gerijpt. 

Dat gebeurde hier op grote schaal, een robot keerde en borstelde periodiek grote aantallen kaas 

in de ruimten van het fort. Na deze excursie kwam het gesprek bij toeval op onze Noordwijkse 

bunkergangen, en merkte iemand bij wijze van grap op: “Peter, waarom laat je daar geen kazen 

rijpen”? Toen was het idee geboren. Hiermee naar Jan Heus getogen, en in seizoen 2014 lagen 

de eerste kazen in de voorruimten van geschut III. Zo ook in 2015; gedurende seizoen 2016 

heeft Peter met zijn kazen een plek gekregen in één van de ruimten in het noordelijke deel, dat 

voorlopig nog voor het publiek gesloten is. Om ons publiek toch iets te kunnen laten zien, zullen 

er dit seizoen een klein aantal dummy kazen op hun oude plek gelegd worden. 

Het bijzondere van het klimaat in 

onze bunkers is, dat de combinatie 

van luchtvochtigheid, temperatuur, 

de ziltigheid van de atmosfeer en de 

aanwezige micro-organismen voor 

een specifiek klimaat zorgt; zodanig 

dat de kazen de smeuïgheid van vijf 

maanden (jong belegen) behouden, 

terwijl zij de smaak van 10 maanden 

bezitten, met daarbij een vleugje 

ziltigheid door de nabijheid van zee 

en duin. In tegenstelling tot kaas die 

we uit de supermarkt halen, die in 

kunstmatige klimaatkamers wordt 

gerijpt, hoeft er aan het klimaat voor 

kaasrijping in onze bunkers helemaal 

niets te worden gedaan. Vanaf medio 

april jl. heeft Peter drie soorten kaas 

bij ons liggen, belegen Goudse, Boerenkaas van ca. vijf maanden oud, en Geitenkaas van drie 

maanden oud, 20 stuks van elk. Alvorens deze ter rijping te leggen, wordt de plastic laag er voor-

zichtig  afgehaald. Elke zondag worden de kazen door Peter geborsteld, gewassen met azijnwa-

ter, en gekeerd. Het regelmatig keren is nodig om de ‘oogjes’ in de kaas gelijkmatig te laten ver-

delen, en om te voorkomen dat een kaas aan één kant te veel droogt en inscheurt. Inmiddels 

wordt er voor het derde seizoen op rij Noordwijkse bunkerkaas gerijpt. Door de aparte smaak, 

en het bijzondere verhaal achter deze kazen, komen de liefhebbers van heinde en verre bunker-

kaas inslaan. Dit levert voor ons ook weer publiciteit op, nooit verkeerd! Voor degenen die nu al 

op Noordwijkse bunkerkaas vlassen: nog één zomer geduld, vanaf begin september kunt u weer 

terecht bij de gezellige winkel van Peter den Elzen aan de Sint Jeroensweg 2A te Noordwijk.  

De ervaring leert dat men er snel bij moet zijn, de vorige seizoenen vlogen de kazen weg! 

 


