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Museumbunker: 

Noordwijk Bosweg,  

fietspad richting Zandvoort,   

te herkennen aan geel dak 

 

  

Openingstijden museum: 

2017: 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  

  

 

Rondleidingen: 

Voor  rondleidingen van  

groepen (>10 pers) buiten 

reguliere openingstijden  

gaarne overleg via  

tel. 071-36 157 8 

 

 

 

 

 

In In dit nummer: 

 

Jaargang 2017 nummer 2, mei 
 

   Beste vrijwilligers, donateurs & relaties, 
 
Van de redactie 
Het  nieuwe zomerseizoen is weer gestart. De afgelopen winter is er veel werk verricht 
door onze vrijwilligers met duidelijk zichtbare resultaten. Er wordt hard gewerkt om het 
Noordelijke gedeelte van de  “Batterie” toegankelijk te maken voor het publiek.  Sleuven, 
over honderden meters lengte, moesten er gegraven worden om buizen, leidingen en ver-
deelputten te kunnen plaatsen. Andere vaardige handen zijn in de S414 hard bezig om de 
elektriciteitskabels, dozen en kabelbevestigingen, naar het origineel, aan te brengen.  
De originele tegelvloeren zijn met een speciale coating geconserveerd  zodat ze een stuk 
slijtvaster zijn. Op enkele plekken zijn de vloeren met planken verhoogd zodat de vloer-
overgangen wat gelijkmatiger zijn geworden. Een nieuwe gidsenhandleiding is uitge-
bracht zodat de gidsen weer up to date hun werk kunnen verrichten. Er zijn weer fraaie 
items aangeschaft die in de diorama’s en vitrines staan te pronken. En waar een item ont-
breekt omdat het gewoon niet door onze speurder te vinden is, zijn er andere vaardige 
handen die het item uit bijvoorbeeld hout namaken, wat dan niet te onderscheiden is van 
het echte. Er is geveegd, geschrobd, geverfd enz. enz. om alles weer “spick-and-span” in  
gereedheid te brengen voor een lange hete zomer………! 
 

Van de Voorzitter (Victor Salman) 

Tijdens de bestuursvergadering van 10 mei was er weer het nodige te bespreken.  
De (inmiddels) standaardzaken zoals we die vaker op de agenda hebben, zoals de jaar- 
rekening van het afgelopen jaar, stand van zaken van de werkzaamheden, start van het 

seizoen, de organisatie rond de bunkerdag van 10 
juni, etc. Verder gaf Jeroen van der Zalm een toe-
lichting van de stand van zaken wat betreft de ver-
gunningen voor de uitbreiding van het complex en 
over het overleg met de vleermuisdeskundigen. 
Dat gaat in ieder geval de goede kant op. Aan de 
orde kwamen ook de rekenapparatuur van het 
Nationaal Militair Museum (komt er aan!), de up-
grade van de website, en mogelijke maatregelen 
om het vochtprobleem bij het bovendak van de 
S414 op te lossen. Tot slot natuurlijk de 4 daagse 
reis naar Normandië die we in oktober gaan ma-
ken. Het hotel is geboekt voor de 50 deelnemers. 
Binnenkort volgt nadere informatie hierover en 
kunnen de vrijwilligers zich definitief inschrijven! 
Al met al een volle agenda en ruim 4 uur vergade-
ren. Maar wel goed om te zien dat we gezamenlijk 
met veel enthousiasme en inzet werken aan een 
project dat steeds mooier wordt!   
 



Cijfers (Jan Heus) 

Zondag 7 mei was het weer zover. De opening van het nieuwe seizoen. Na een winter hard werken staan de  stalen 
deuren van het Atlantikwallmuseum weer elke zondag voor het publiek open. En het is weer de moeite waard, ook 
voor degenen die al een keer geweest zijn; elk jaar wordt het museum een stukje authentieker en elk jaar zijn er weer 
nieuwe aspecten, die het leven in de Atlantikwall belichten. Zoals u in onderstaande door Jan berekende tabellen 
kunt lezen is het Atlantikwallmuseum voortvarend van start gegaan.  
Die eerste zondag in mei (7-5-2017) ontvingen wij : 
283  bezoekers  
49 kinderen en 234 volwassenen  
 
Bezoek tot en met maandag  8 mei 
(eerdere doordeweekse bezoeken) 
Totaal 584 bezoekers  
103 kinderen en 481 volwassenen 
 
Vorig jaar was de stand rond deze tijd: 500 bezoekers  
138 kinderen en 362 volwassenen 
 
Gereserveerd hebben vanaf nu 1.322 personen  
706 kinderen en 616 volwassenen) 
 
Totaal resultaat = 1.906 bezoekers(*)  
Doorberekend naar het einde van het seizoen  
16 zondagen  x 125 + september = 200 = 4.106  
Bunkerdag 10 juni = 600 maakt 4.706 
Open Monumentendag 300 = 5.006  
 
(*)Deze cijfers veranderen per week, het totaalresultaat op 21-5-2017 staat  op  2.307 bezoekers. 

 
 
Diplomatiek bezoek 
Zoals u allemaal wel weet is er een wandeling uitgestippeld langs de resten van de Atlantikwall  binnen de grenzen 
van Noordwijk. Deze wandelroute wordt ondersteund met een fraai uitgevoerde wandelkaart waarbij elke beziens-
waardigheid op de route wordt belicht met tekst en foto’s. Er is veel vraag naar deze folder, zo ook van onze Duitse 
gasten, zodat het plan opgevat werd om de folder ook in het Duits te laten verschijnen. En op donderdag 6 april jl.  
kon de vice-voorzitter van het Atlantikwallmuseum, Jan Heus, het eerste Duitstalige exemplaar overhandigen aan  
Dr. Holger Ruthe, hoofd persafdeling van de Duitse ambassade die met zijn vrouw  van Den Haag naar de S414 was 
gereisd. Na een korte toespraak van Jan nam de heer Cees Neising, voorzitter van de Erfgoedtafel Atlantikwall  
Provincie Zuid Holland en tevens voorzitter Stichting Vleermuis bunker Wassenaar, het woord. Hij benadrukte het 
culturele en historische belang van de Atlantikwall en hoopt met deze wandelfolder ook de Duitse toerist te betrek-

ken in een stukje geschiedenis waar zij zelf aan hebben meegeschreven.  
Deze feestelijke bijeenkomst werd afgesloten met een drankje en een hapje, 
verzorgd door gastvrouw  Joke Heus. 
 



We rijpen de kazen…………. 
 
Het is weer zover, een nieuw seizoen begint voor de  
bunkerkazen. Begin april werd door Peter den Elzen de 
luchtkwaliteit en -vochtigheid in de noordelijke muni-
tiebunker gemeten en de kaasplanken schoongemaakt 
waar weer een lading verschillende kazen te rijpen  
wordt gelegd. En sinds 15 april liggen de verschillende 
kazen in het duister te rijpen. Wekelijks worden ze 
schoongemaakt en gekeerd om straks in september als 
de nu al bekende en beroemde “Bunkerkaas” verkocht 
te worden bij  Kaasspeciaalzaak Peter den Elzen,  
St. Jeroensweg 2 in Noordwijk. 
 
 

 
Veiligheid 

 
Om de veiligheid van onze bezoekers en 
vrijwilligers zo goed mogelijk te kunnen 
garanderen zijn er afgelopen winter  
verdere maatregelen getroffen. Na het 
aanbrengen van vluchtroutebordjes en 
noodverlichting is er een nooduitgang-
route in de vorm van een loopgraaf  
gecreëerd. Deze korte loopgraaf  is  
bekleed met zogenaamde steigerplanken 
die geïmpregneerd zijn met brandvertra-
gende blanke lak van de firma Lassooy,  
St. Jeroensweg 20 te  Noordwijk.  

De loopgraaf kan in nood worden gebruikt via de nooduitgang in de bovenste  
observatiepost. Het is dus duidelijk niet de bedoeling dat de gidsen met hun bezoekers 
de loopgraaf (behalve in noodsituaties) betreden. De loopgraaf komt uit op een  
verzamelplaats boven op het duin. 
 

We’ll meet again, maandag 2 mei 2017, 

 
Op die dag hingen de Nederlandse en Canadese vlag vrolijk te wapperen bij de ingang van het Atlantikwallmuseum. 
Het zonnetje scheen en alles was klaar om de 92 jarige Canadese oorlogsveteraan Roly Armitage in het museum te 
ontvangen (zie Bunkerpost nr.1 van dit jaar). Er is een kleine tentoonstelling ingericht waar persoonlijke spullen en 
foto’s van Roly te zien zijn. Ook staan er twee boekjes die hij over zijn leven 

geschreven heeft. Kwiek voor 
zijn leeftijd betrad hij het 
museum samen met zijn neef 
Jeff, hij  ging op een stoel 
voor de vitrine zitten en  
verhaalde over de tijd dat hij 
in hotel Huis ter Duin  
vertoefde. Ook kwamen de 
landingen in Normandië aan 
bod en zijn tocht door Frank-
rijk, België, Nederland, 
Duitsland en uiteindelijk  
Noordwijk.  
Het was een bijzondere ont-
moeting met een bijzonder 
mens. 
 

 
(Met dank aan Grand Hotel Huis ter Duin voor het uitlenen van de Canadese vlag) 
(Met dank aan Arend Dubbelaar voor het uitlenen van diverse items van Roly Armitage) 
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O r g a n i s a t i e  

 
Interview Jan van Schie (Dirk Zweers ) 

 

Naam, geboortejaar, achtergrond / beroep? 
Jan van Schie, 1950, gepensioneerd kwali-
teitsfunctionaris bloembollenteelt. Ik deed 
veldkeuringen en keuringen aan de bol in de 
schuur. Tegenwoordig doe ik nog wel wat 
voor mijn vroegere werkgever in het bloei-
seizoen veldkeuringen, zowel vóór als na de 
bloei, tot wel 15 a 20 uur per week. 
 
Hoe ben je betrokken geraakt bij de Stich-
ting Atlantikwallmuseum Noordwijk? 
Ik had altijd wel interesse in bunkers etc., 
via Siem van der Ploeg ben ik sinds einde 
2015 enthousiast geraakt voor het kluswerk 
op de zaterdag. 
 
Wat voor soort werkzaamheden doe je het 
liefst voor de Stichting? 
Eigenlijk alle kluswerk wel, schilderen,  
graven, etc.. En ik ga doordeweeks ook rond-
leidingen geven. 
 
Wat geeft je bij deze werkzaamheden het 
gevoel goed bezig te zijn? 
Om met een leuke groep voor een goed doel 
bezig te zijn, waarbij je zichtbaar resultaat 

boekt. Ook de gezelligheid van het zaterdagse klusteam spreekt mij zeer aan. 
 
Hoe zie je toekomst van het museum? 
Dat we een steeds groter en mooier, uitgebreider museum aan onze bezoekers kunnen 
laten zien. 
 
Kun je beknopt een anekdote over onze bunker vertellen? 
Niet echt een uitgesproken verhaal. Eigenlijk vooral het standaard verhaal van de jonge 
Noordwijkse jongens, die stiekem de bunkers in kropen en er door allerlei typen toezicht-
houders weer werden uitgejaagd. Het betreft de bunkers waar we nu met het museum in 
zitten, maar ook een telefoonbunker die ongeveer 100 meter van de Offemweg lag.  
Deze bunker is in de jaren 60 gesloopt. 

                          (Sloop communicatiebunker van het type R 616  op het landgoed “Offem”) 


