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EXTRA EDITIE: 
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Werkzaamheden S414 
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Werkzaamheden S414 

Vervolg 
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Werkzaamheden S414 

Vervolg 
Plaatsing traliehek 
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Aankoop 

 

  

  

  

 

Openingstijden museum: 

  

Op dit moment is uitsluitend 

de museumbunker S414 voor 

groepsbezoek op afspraak  

beperkt toegankelijk. 

 

Gaarne overleg via tel.  

071 -36 157 85 of  

info@atlantikwall.nl 

 

Het complete museum inclu-

sief gangenstelsel is ingaande  

1 mei 2017 op de zondagen 

weer te bezoeken. Onze loca-

tie is te vinden in de zeereep, 

aan het begin van het rijwiel-

pad richting Zandvoort. 

 

Beste vrijwilligers, donateurs & relaties, 
 
VLOER, PLAFOND, MUREN, DEUREN & KABELS 

Er is alweer zoveel gebeurd  
tussen het uitbrengen van 
“Bunkerpost” nr.1, jan. 2017 en 
nu dat het gerechtvaardigd is een 
extra editie uit te brengen. 
Eind vorig seizoen werden er 
plannen gemaakt om de vloer 
van de S 414 te conserveren. Hier 
en daar brokkelden de zacht ste-
nen tegels af en begon de vloer 
dankzij het grote succes van ons 
museum, door het vele bezoek, te 
slijten. Advies werd ingewonnen 
bij de firma Lassooy en er werd 
een pasklaar plan opgezet ten 
behoude van de originele vloer. 
Het plan was om eerst de kleine 
ruimtes aan te pakken, dus wer-
den één voor één de betreffende 
ruimtes leeggeruimd, de vloer 
werd daarna goed gestofzuigd en 
met een speciaal reinigingsmid-
del twee keer gesopt.  
 



Op de volgende zaterdagen werden kleine reparaties aan de 
vloer uitgevoerd waarna de vloer tweemaal bestreken werd 
met een speciale blanke coating.  Na het uitharden van de 
blanke coating werd de rest van de desbetreffende ruimte 
aangepakt. Roestplekken op het plafond, werden met een 
primer behandeld en weer keurig netjes gewit. De muren, 
waar nodig, werden weer opnieuw gesausd. Ondertussen 
waren vaardige handen bezig met het aanleggen van histo-
risch juiste elektriciteitskabels, dozen, schakelaars en stop-
contacten.  Zo zijn er al vele zaterdagen voorbijgegaan  
waarbij een grote club vrijwilligers van jong tot oud de  
handen uit de mouwen stak. Het werk is nog niet geheel 
klaar. Maar het nieuwe seizoen kunnen we stralend  
tegemoet zien…………..! 



INBRAAKPREVENTIE 
Om ongenode gasten uit ons museum te weren is dankzij 
de hulp van Cor Beugelsdijk een traliehek in elkaar gelast 
dat op een zaterdag door vier vakkundige handen  voor de 
oorspronkelijke deur is geplaatst, zodat inbraak een stuk 
moeilijker is geworden.  

Als je goed naar het hek kijkt zie je de initialen van 
het Atlantikwallmuseum, die door het vakkundige 
laswerk van Cor Beugelsdijk, Noordwijkerhout, in 
het traliehek zijn verwerkt. 
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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  

NIEUWE AANWINST 

 

Het zal niet vaak voorkomen dat er een bericht ge-
plaatst wordt over een item dat door het Atlantikwall-
museum is aangekocht om een plaatsje te krijgen in de                                                                   
                                       S414 
Bij dit aangekochte item moest er iets over geschreven 
worden. Al jaren lang zochten we een speciaal apparaat 
dat uitgaande en inkomende radiosignalen versterkt. 
U moet weten dat ons museum (S414) is ondergebracht 
in een St. (Standig) bunker met muren van tenminste  
2 meter dik. Het vele betonijzer en de dikke muren be-
invloeden de radiogolven die overal in de aether aan-
wezig zijn. Nu hebben wij in de ontvangstruimte 2 uit-
sparingen tegenover elkaar in de muur zitten waar een 
hoofdantenne voor korte en ultrakorte golf zenders kon 
worden geplaatst en in de andere nis een tweede anten-
ne die gebruikt kon worden voor bijvoorbeeld radio 
ontvangst (MW & LW) zoals de “Deutschlandsender”. 
Deze beide telescopische antennes konden door middel 
van een “Kurbelwelle” op handkracht naar buiten en 
binnen worden gedraaid. De radiokamer lag een eind 
van de antennes vandaan. Voor de middengolf antenne 
was dat niet zo’n groot probleem, daar zowel in de ra-
dio- als in de telefoonkamer een draadantenne langs 
het 

plafond was aangebracht die het binnenko-
mende signaal zo versterkte dat men in alle 
kamers Hitlers gebrul kon beluisteren. Met 
de korte golfzenders was dat anders.  
De korte en ultrakorte golven die door de 
antenne opgepikt werden en naar het ont-
vangsttoestel werden geleid hadden door 
de  afstand die overbrugd moest worden 
(door dikke met betonijzer bewapende mu-
ren) last van fading. Dus een goede ont-
vangst was niet  of nauwelijks mogelijk.  
En hier komt onze bijzondere aankoop om 
de hoek kijken. Dankzij het speurwerk van 
Ruud  en het biedtalent van Jan  kunnen 
we nu tussen de korte golf ontvanger/
zender een apparaat opstellen dat de inko-
mende radiogolven zo moduleert dat er een 
sterk en goed hoorbaar signaal uit de ont-
vanger kan worden gehaald. Dit apparaat 
met de welluidende naam Abst,a für Torn. 
Fu.b1 u.f.( Abstimmgerät antenne Tornis-
ter Funk B1) of F (Frequentie)  is zeer zeld-
zaam en wordt nauwelijks in de militariahandel aangeboden. Een buitenslagje dus toen Ruud 
dit apparaat op internet vond. Er moest wel op geboden worden, en dat heeft Jan met verve 
gedaan. Een bijzonder apparaat dat in een vochtwerende “gietijzeren” ombouwkast moet wor-
den geplaatst, die door Rinus in hout zal worden gemaakt, totdat we misschien ooit een  
originele ombouwkast vinden. 


