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Inleiding
De Stichting Atlantikwall werkt samen met alle relevante organisaties in Den Haag, die zich
bezig houden met de Tweede Wereldoorlog. Elk jaar weer lukt het ons beter om de invloed
van de Atlantikwall op de stad en haar bewoners zichtbaar en waarneembaar te maken. Voor
overleg, het delen van informatie en uitweren van projecten zijn wij actief lid van de
erfgoedtafel Atlantikwall van de provincie Zuid Holland. In het verslagjaar waren er voorts
vele contacten met onder meer de Provincie Zuid Holland, het Haags Historisch Museum¸
Museon, het Gilde, de Gemeente Den Haag en de deelgemeenten waarin de door ons
beheerde complexen liggen.
Bestuur en beleid
Met ingang van 2016 sluit het bestuur met de vrijwilligers een aansluitovereenkomst af.
Vrijwilligers die deze vrijwilligersovereenkomst aangaan, zijn gedurende hun inzet verzekerd,
worden op overlegbijeenkomsten uitgenodigd en hebben toegang tot bestuur. Op dit moment
kent de stichting ruim dertig aangesloten vrijwilligers en kan zij daarnaast rekenen op de
incidentele inzet van enkele tientallen anderen. Dankzij hun grote enthousiasme en grote
betrokkenheid kan de stichting trots zijn op het behaalde resultaat.
Nu de laatste jaren de aantallen bezoekers stijgen, wordt een groter beroep gedaan op de
beschikbaarheid, inzet en kennis van de aangesloten vrijwilligers. Om een en ander in goede
banen te leiden, heeft het bestuur een coördinator vrijwilligers benoemd om afspraken te
maken over de inzet bij projecten of openstellingen.
De achterstand in het collectiebeheer is weggewerkt. Wij hebben thans een gegevensbestand
beschikbaar met de samenstelling van de collectie in aantallen objecten en waarde. Dit
overzicht bevat ook de in bruikleen zijnde objecten. Daar waar relevant zijn bruikleen
overeenkomsten afgesloten en de gehele collectie is verzekerd.
Het bestuur van de Stichting kwam in 2016 acht keer bijeen, waarvan een tweetal keren met
de aangesloten vrijwilligers.
Bezoekers
Dit jaar is de locatie op de Badhuisweg elke zondag gedurende het seizoen (maart - oktober)
opengesteld. Met ruim 45 reguliere openingen, een tiental bijzondere rondleidingen, een
twintigtal schoolbezoeken en diverse specials zoals de Dag van de Haagse Geschiedenis, De
Haagse Vrijheidsweken, Bunkerdag, Vlaggetjesdag en Open Monumentendag is het een zeer
druk seizoen geweest. Voor 2016 mochten wij circa 12.000 bezoekers ontvangen, wat het
totaal aantal bezoekers sinds 2008 tegen de 40.000 brengt. Bijzondere vermelding verdient de
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in 2016 gestarte samenwerking met The Hague Boats voor een rondvaart met museumbezoek
en onze deelname aan de Scheveningen Light Walk in december.
Zoals in het verslag over 2015 aangegeven, zijn wij, onder meer door de inzet van het
Erfgoedhuis Zuid Holland thans goed uitgerust voor bezoek van schoolklassen uit het lager
onderwijs. Onze jeugdige bezoekers en hun leraren zijn in de regel zeer enthousiast en ook het
Erfgoedhuis beoordeeld onze manier van werken positief. De ervaring leert dat de locatie aan
de Badhuisweg veel geschikter voor grotere groepen is dan de locatie Wn 67.
Museumlocaties
De Stichting heeft als vaste locatie het complex aan de Badhuisweg in Scheveningen. Het
bestuur heeft als een voor de hand liggende strategie, gekozen voor upgrading van de
bestaande bunkers en uitbreiding van het aantal te bezoeken bunkers in dit complex in 2016.
Deze plandatum is onhaalbaar gebleken omdat de stichting onverwacht werd geconfronteerd
met het inmiddels ingetrokken beleidsvoornemen van de gemeente, de voorziene uitbreiding
aan een andere stichting toe te kennen.
Daarnaast bleekt het nieuwe bestemmingsplan voorwaarden te bevatten in verband met de
aanwezigheid en habitat van de vleermuis. Een goed deel van 2016 heeft de stichting besteed
aan een onderzoek om aan te kunnen tonen dat aan deze voorwaarden kan worden voldaan.
De Stichting heeft aan de Commissie Groen van de Bewonersvereniging Noordelijk
Scheveningen de plannen toegelicht en aangegeven hoe deze tegemoet komen aan mogelijke
bezwaren. De beoogde uitbreiding van het museum is, rekening houdend met dit alles, op
papier gezet. De vereiste vergunning is bij de gemeente aangevraagd en deze is inmiddels
verleend.
De uitbreiding fase III van onze tweede locatie Wn 67 op Kijkduin is eveneens vertraagd, mede
doordat de stichting (anders dan bij fase II) zelf voor de benodigde vergunningen moest
zorgen. Na enig zoeken is duidelijk geworden welke vergunningen precies vereist zijn en welke
instantie daarover gaat. De benodigde vergunningen zijn inmiddels aangevraagd en wij
verwachten, op grond opgedane ervaringen, ook ditmaal toestemming te verkrijgen.
Projecten
De invloed van de Atlantikwall op de stad en haar bewoners wordt zichtbaar door het
openstellen van originele locaties en het organiseren van rondleidingen. Daarom beijveren wij
ons ook voor het in stand houden en incidenteel open kunnen stellen van andere overgebleven
bunkercomplexen in Den Haag. Zo hebben wij een drietal bunkers op Radio Scheveningen,
formeel een gemeentelijk monument, veilig gesteld tegen vandalisme door de toegangen dicht
te lassen. Dergelijke maatregelen zijn noodzakelijk omdat regelmatig er pogingen tot braak
plaatsvinden. Vervolgplannen voor deze bunkers zijn nog niet mogelijk.
De stichting heeft in samenwerking met de Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland het
plan opgevat om de komende twee jaar een aantal bunkers te voorzien van
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(vleermuisvriendelijke) entrees. Deze maatregel voorziet tijdens het winterseizoen in een
onderkomen voor de vleermuispopulatie enmaakt in het zomerseizoen een incidentele
openstelling mogelijk. In het verslagjaar is toestemming verleend om de bunker Moritz van een
permanent toegangsluik te voorzien.
Het Museon coördineert initiatieven om tot uitbreiding van de Atlantikwall Herinneringsroute
Den Haag te komen. Deze route - ondersteund met een website - zou idealiter rond de gehele
Atlantikwall in Den Haag moeten lopen. Wij ondersteunen dit project inhoudelijk en
participeren in de stuurgroep.
De Website Haagse Historie kent een ‘Wonderkamer’ die op gezette tijden bijzondere objecten
uit de rijke historische collecties van Haagse musea, archieven en verenigingen toont. Wij
dragen hier aan bij met als eerste item in 2016 het Lichtsprechgerät. Dit apparaat vormt spraak
om naar lichtmodulaties, verzend deze en zet terugontvangen signalen weer om in spraak. Een
dergelijk apparaat zou gebruikt zijn tussen de Verteidigungsstab op de Badhuisweg en de
Führer der Schnellboote in het van Stolk Park.
Slotwoord
Onze dank gaat uit naar alle organisaties en de daaraan verbonden personen, waarmee wij
mochten samenwerken en, niet in de laatste plaats, onze aangesloten vrijwilligers. Zonder
deze steun zou de stichting niet kunnen functioneren en het bovenstaande in 2016 niet
hebben kunnen ondernemen.
Februari 2017,
Gustaaf Boissevain, voorzitter
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