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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 uitvoeren 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 

Het bestuur van de Stichting kwam in 2017 vijf keer bijeen, waarvan een 
tweetal keren met de aangesloten vrijwilligers. De Stichting heeft afscheid 
genomen van de bestuursleden jeannette Doll-Gras en Piet Hogendoorn, in 
hun plaats zijn Peter Kosters en Dirk Jan Habig aangetreden. 

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. Nu de 
laatste jaren de aantallen bezoekers stijgen, •wordt een groter •beroep 
gedaan op de beschikbaarheid, inzet en kennis van de aangesloten 
vrijwilligers. Wij hebben vastgesteld dat de vaste kern gidsen, met name om 
schoolklassen rond te leiden, verder zal moeten worden uitgebreid. 
Belangrijk aandachtspunt daarbij is het kunnen rekenen op voldoende BHV-
certificaathouders. 

Op dit moment kent de stichting ruim dertig aangesloten vrijwilligers en kan 
zij daarnaast rekenen op de incidentele inzet van nog eens dertig anderen. 
Dankzij hun grote enthousiasme en grote betrokkenheid kan de Stichting 
trots zijn op het behaalde resultaat. Het winnen van de Gouden Betonmolen 
laat zien dat hun inspanningen ook door anderen wordt gezien. 

Bezoekers 

Met ingang van dit jaar is de locatie op de •Badhuisweg elke zondag 
gedurende het seizoen (maart - oktober) opengesteld. De ambitie om de 
openingsfrequentie van Wn 67 te verhogen konden wij door diverse 
omstandigheden niet realiseren. In totaal zijn er meer dan vijftig reguliere 
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openingen geweest en daarnaast diverse extra rondleidingen, onder meer 
voor circa 500 schoolkinderen. Traditiegetrouw deden we mee aan de 
Bunkerdag, de Dag van de Haagse Geschiedenis, Vlaggetjesdag, Dag van de 
Architectuur en De Haagse Vrijheidsweken. 

Aanvang 2017 werken wij met een, op ons openingsschema afgestemd 
jaarplan met vaste momenten voor publiciteit en dito concrete acties. 
Vermelding hier verdient de belangstelling van de pers (Klokhuis, Der 
Spiegel en de BBC) en de opnamedagen voor de Nederlandse films Wraak 
en Heer •& Meester op de locatie Wn 67. Al onze inspanningen hebben 
geresulteerd in de ontvangst van circa twaalfduizend bezoekers, waarmee 
het totaal sinds moa op ruim zestigduizend bezoekers komt. 

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. 
De uitbreiding moet volgens het nieuwe bestemmingsplan voldoen aan 
voorwaarden ter bescherming van ten aanzien van de aanwezige flora en 
fauna. De stichting heeft aan kunnen tonen dat aan deze voorwaarden kan 
worden voldaan en 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, 
zodat wij hopen in 2018 onze plannen te kunnen realiseren. 

Voor onze tweede locatie - Wn 67 op Kijkduin - was aanvang 2016 het plan 
het complex van verlichting te voorzien en uit te breiden met een te 
bezichtigen geschutsbunker. De daartoe benodigde (vijf) vergunningen zijn 
ons in 2017 verleend zodat wij dit plan in 2017 konden realiseren. 

Het ziet er naar uit dat we de renovatie van de Schaltbunker - onze derde 
locatie - eerst in 2018-  kunnen aanpakken. Eerst moet een quickscan ten 
aanzien van de aanwezigheid van vleermuizen worden afgerond, waarna we 
werk kunnen maken van de aanvrage van een vergunning. Een 
vereenvoudiging daarbij is de vaststelling dat de (ingang van de) bunker 
buiten het Natura 2000 gebied valt. 

Slotwoord 

Onze dank gaat uit naar alle organisaties en de daaraan verbonden 
personen, waarmee wij mochten samenwerken. Hier moeten in het 
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bijzonders de schenkers van giften en enkele bijzondere collectiestukken en 
kopieerders van historisch kaartmateriaal genoemd worden. Zonder deze 
steun zou de stichting niet kunnen functioneren en het bovenstaande in 
2017 niet hebben kunnen ondernemen. 

Januari 2018, 

zGustaaf Boisseva ,4Mir itter 

tq 
\ 
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