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Onderwerp  
Initiatiefvoorstel 'Atlantikwall Scheveningen' (2003 RV 200)  

Bij de begrotingsbehandeling door de raad in haar vergadering van 27 november 2003 diende het toenmalig 
raadslid mevrouw drs. T. Lont van de gemeenteraadsfractie CDA het initiatiefvoorstel 'Atlantikwall 
Scheveningen' in (RV 200). Haar voorstel is gericht op het realiseren van een 'Atlantikwallmuseum 
Scheveningen' waarin voor een brede doelgroep blijvend de aandacht gevestigd wordt op een belangrijke 
periode uit de stadsgeschiedenis. In het voorstel is een bunkercomplex in de Oostduinen, in het verlengde 
van het Zwarte Pad, als geschikte locatie aangemerkt. In haar voorlopige reactie op het voorstel tijdens de 
begrotingsbehandeling stelde het college van burgemeester en wethouders 25.000 euro en ambtelijke 
ondersteuning beschikbaar om de mogelijkheden om tot een dergelijk museum te komen nader te 
onderzoeken en rond de Open Monumentendag 2004 extra aandacht aan dit initiatief te schenken. Door 
middel van dit tussentijds voortgangsbericht breng ik u op de hoogte van de meest belangrijke 
ontwikkelingen rond het initiatief. 
 
Stichtingsvorm. 
Vanuit het college van burgemeester en wethouders is van meet af aan aangestuurd op een verdere 
ontwikkeling van het idee door het particulier initiatief. De publiciteit rond dit thema leidde tot de 
aanmelding van enkele tientallen particulieren, die bij de verdere ontwikkeling van de museumgedachte 
een vrijwilligersrol willen spelen; een bewijs dat het initiatief veel mensen aanspreekt. Uit hun midden is 
een stichting en een stichtingsbestuur voortgekomen. Uit het vrijwilligersbestand zijn werkgroepen 
gevormd op het gebied van techniek, educatie, communicatie, archief en natuur & milieu. 
 
Communicatie 
In de zomer van 2004 zijn er door de stichting i.o. een informatieve brochure en informatiepanelen 
ontwikkeld. Deze middelen hebben de belangstelling voor het museum verder aangewakkerd. Hoogtepunt 
van de aandacht werd bereikt op de Open Monumentendag 2004, waar verdedigingswerken het thema 
vormden. De begeleide excursies naar onder andere het genoemde bunkercomplex in de Oostduinen waren 
alle volgeboekt. 
 
 
 



 

 
Voorkeurslocatie 
Al ten tijde van het in de openbaarheid komen van het initiatief hebben twee organisaties uit de wereld van 
het faunabeheer gewezen op de belangrijke vleermuispopulatie, die zich het gehele jaar in het 
bunkercomplex in de Oostduinen heeft gevestigd. Zowel de Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming als Naturalis wendden zich tot het college van burgemeester en wethouders om te 
wijzen op het feit dat verwezenlijking van een museum niet te combineren was met de instandhouding van 
de kolonie vleermuizen. Het bunkercomplex vormt de meest belangrijke schuilplaats voor de 
meervleermuis in Noordwest-Europa. De vleermuis heeft op basis van de 'Flora- en Faunawet' een 
beschermde status, de populatie in het bunkercomplex mag niet verstoord worden. Hoewel het beoogde 
bunkercomplex voor de verwezenlijking van de museumgedachte uiterst geschikt is heeft de stichting i.o. 
moeten vaststellen dat - gezien de vleermuisbelangen - deze locatie op dit moment niet beschikbaar is. 
Wellicht dat op termijn een incidenteel medegebruik van dit complex tot de mogelijkheden zal behoren. 
 
Alternatieve locaties. 
Hoewel het bunkercomplex in de Oostduinen als voorkeurslocatie niet definitief losgelaten is oriënteert de 
stichting i.o. zich op dit moment op een aantal bunkers cq bunkercomplexen, dat als alternatieve locatie in 
aanmerking komt. De stichting i.o. heeft inmiddels de gedachte ontwikkeld om uit te gaan van een 
'permanente' locatie als uitvalsbasis van de stichting en een 'zomerlocatie'. De 'permanente' locatie (i.c. een 
bunker) moet ook geschikt zijn om de bestuursactiviteiten van de stichting te huisvesten, zoals 
besprekingen en het ontvangen van bezoekers. Bovendien moet het in deze bunker mogelijk zijn om 
incidenteel - in het kader van de educatieve doelstelling - schoolklassen rond te leiden. De 'zomerlocatie' 
moet bezoekers in staat stellen een indruk te krijgen van een typische Atlantikwallbunker (cq 
bunkercomplex). De ligging van deze 'zomerlocatie' is bij voorkeur in de duinen met 'zicht op zee'. Het 
meest voor de hand liggende complex is een voormalige radaropstelling in het Westduinpark. Daarbij kan 
tevens onderzocht worden of een combinatie mogelijk is met de vestiging van een bezoekerscentrum, zoals 
in de 'Beheervisie Westduinpark' is opgenomen. 
Het hiervoor beschreven model met twee vestigingen is op termijn eventueel verder uit te bouwen door 
meer bunkers cq bunkercomplexen voor een (incidenteel) bezoek open te stellen. 
 
Vervolg. 
Het stichtingsbestuur heeft zich voorgenomen om 2005 te gebruiken om één en ander nader te verkennen 
en te onderzoeken. Op het moment dat de plannen concreet zijn, zal ik u nader informeren.    
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