
het schuldige  
LANDSCHAP
Voor de kust van Noord-Holland herinneren tientallen 
verlaten bunkers aan de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog, maar is de schoonheid van  
het duinlandschap tijdloos. We gaan er met een 
retro (maar volledig elektrisch) Volkswagen-busje  
op ontdekkingstocht.
TEKST AUKE HULST FOTOGRAFIE STIJN HOEKSTRA
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De Atlantikwall, de zesduizend 
kilometer lange keten van 
nazibunkers tussen de Noordkaap  
en de Frans-Spaanse grens, was  
het grootste infrastructurele  
project van de twintigste eeuw
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Ruïnes van het bunkercomplex in de  
noordwesthoek van vliegveld Bergen.
Vorige pagina’s: de Philisteinse Molen  

bij Bergen.
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Of ik ooit van magneetvissen heb gehoord. Magneetvissen? 
Carien Lely van het Atlantikwall Centrum in Huisduinen, 
de badplaats die grenst aan Den Helder, knikt. ‘Met een 

grote magneet, uit een wasmachine, bijvoorbeeld, die je aan een 
stuk touw hebt geknoopt. Daarmee vissen jongeren in Den Helder 
nog steeds granaten uit de Tweede Wereldoorlog op. En soms zelfs 
een verroest pistool.’ Het blijkt een snel aan populariteit winnende 
hobby te zijn, wat in 2019 bijna tot een verbod leidde. 
 Waarmee maar weer is aangetoond dat de Tweede Wereldoorlog 
nog altijd levende geschiedenis is. Zeker in Den Helder, de marine-
stad die zijn troosteloze reputatie te danken heeft aan de nieuw-
bouw die verrees op oorlogspuin. Nadat de nazi’s in 1940 de  
marinecomplexen hadden ingenomen, werd Den Helder vaker dan 
enige andere Nederlandse stad gebombardeerd. Maar de grootste 
kaalslag begon in 1943, toen Den Helder Sperrgebiet werd, een 
spookstad waar alleen nog militairen mochten komen. De acht- 
tiende-eeuwse binnenstad, Oude Helder, ging tegen de vlakte  
zodat de Duitsers bij een invasie vrij schootsveld zouden hebben.  
En de bebouwing langs de zeedijk moest wijken voor de aanleg  
van de Atlantikwall, de zesduizend kilometer lange keten van 
 bunkers en veldversterkingen die door 500.000 man – onder wie 
vele dwang arbeiders – werd aangelegd tussen de Noordkaap en  
de Frans-Spaanse grens, het grootste infrastructurele project van  
de twintigste eeuw. 
 De oorlogsgeschiedenis van Den Helder en die van de gehele 
Atlantikwall staan centraal in dit in 2019 geopende museum.  
Aangezien ik van plan ben de Noord-Hollandse sectie van de  
Atlantikwall te volgen, een logisch startpunt. Het centrum is  
gevestigd in het Administratiegebouw dat de Duitsers in 1942 op 
het marineterrein oprichtten en dat indertijd in de volksmond  
‘het Casino’ heette. Hard bewijs is er niet, maar het neoclassicistische 
ontwerp schijnt van de hand van Hitlers bouwmeester Albert Speer 
te zijn. Hoewel het gebouw na de oorlog in verval raakte, en in 
2009 zelfs grotendeels afbrandde, ziet het er nu spic en span uit – 
tekenen van destructie zijn op elegante wijze in het ontwerp  
geïntegreerd.  
 Op advies van Lely maak ik na een bezoek aan de tentoon-
stelling een wandeling door de Grafelijkheidsduinen. Hoewel het  
leeuwendeel van de Atlantikwall is gesloopt, vind je daar de nodige 
restanten, waaronder de karakteristieke ‘Kroontjesbunker’, die 
dienstdeed als hoofdkwartier van de Duitse luchtafweerverdediging. 
In een kleinere bunker blijken jongeren een ondergronds ‘kerkje’ te 
hebben ingericht, waar zo te zien een gifgroene alien wordt geëerd. 
Het grote Fort Kijkduin, dat tegenwoordig een museum en een 
aquarium huisvest, is een nogal schizofrene aangelegenheid: de 
Napoleontische vesting, deel van vestingwerken die het ‘Gibraltar 

van het Noorden’ moesten beschermen, werd door nazi-Duitsland 
voor eigen doeleinden ingezet. Het is mij te toeristisch, dus ik hou 
het bezoek kort. 
 
SCHULDIG LANDSCHAP  
Afzakkend langs de Noordzeekust, wordt me steeds duidelijker dat 
de oorlog zich voorgoed in dit kustlandschap heeft genesteld.  
Er zijn de zichtbare sporen, waaronder sporen die je moet kennen 
om ze te herkennen, zoals de rijen defensieve drakentanden bij  
Petten. Er zijn de door de zachte hand van de natuur grotendeels 
weggemoffelde sporen, waarvoor je net wat beter moet kijken,  
zoals de bunkerruïnes bij Bergen. Er is een pregnante aanwezigheid 
die verraden wordt door wat áfwezig is – zoals Oude Helder. 
 Tijdens een wandeling door het natuurgebied Zwanenwater, 
even ten zuiden van Callantsoog, word ik herinnerd aan de 
 woorden van de kunstenaar Armando. Hij sprak van schuldig land-
schap: de natuur groeit onverstoorbaar door en is zo medeplichtig 
aan het uitwissen van schandvlekken en leed. Zwanenwater oogt 
vredig – alles staat in bloei en de meertjes zijn ingenomen door 
vogelpopulaties. Tegelijk stortte hier op een koude winteravond in 
1941 een Engelse Whitney-bommenwerper neer. De enige reden  
dat ik dat weet, is dat een gedenkplaatje eraan herinnert en me in 
staat stelt de geschiedenis op dit schuldige landschap te projecteren. 
Naar het schijnt zijn alle omgekomen bemanningsleden geborgen, 
op één na, waarvan elk spoor ontbreekt. Zou de man zich uit  
de voeten hebben gemaakt en ergens een nieuw leven zijn gestart  
– zoals mijn overactieve fantasie wil – of ligt hij hier nog ergens 
onder de vlakke waterspiegel of onder de weelderige vegetatie? 
Zoals op vele  plekken nog wrakstukken en lijken moeten liggen,  
iets waaraan de stichting Aircraft Recovery Group tot op de dag van 
vandaag een flinke kluif heeft. 
 Later maak ik een langere wandeling door de magistrale 
Schoorlse duinen, het hoogste duingebied van Nederland. Ik begin 
bij Hargen aan Zee en klauter onder een genadeloze zon de zand-
duinen op, richting het bos. Ik heb de oorlog in mijn kop –  
misschien dat ik daarom schrik van het geraas van twee jachtvlieg-
tuigen. Het blijken F-16’s te zijn. Ze komen laag over, sneller dan 
hun geluid bij kan houden. Het zijn de enige vliegtuigen in de lucht 
– het gebruikelijke rag van condensstrepen is dankzij corona met 
een grote, onzichtbare hand weggeveegd. 
 In de Schoorlse duinen zijn ook nog restanten van oorlogsbouw-
werken te vinden, maar veel zijn het er niet, en je moet er goed 
voor zoeken. Tussen 1986 en 1990 is onder auspiciën van Staatsbos-
beheer en het Ministerie van Landbouw een grote opruimactie 
gehouden, waarbij onder meer drie Tobruks (kleine bunkers) en 
drie manschappenbunkers verdwenen. Ook de betonnen fundering 
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We laden onze elektrische VW-bus op bij 
Hargen aan Zee.
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De Schoorlse Duinen, hier bij Hargen aan Zee, 
lenen zich perfect voor een wandeling of fiets-

tocht. Kijk voor gedetailleerde routes op  
wandelnetwerknoordholland.nl
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van radarpost Bernard werd opgeblazen. Maar op een stralende dag 
als deze is dwalen door de natuur beloning genoeg.
 
VOOR DE EEUWIGHEID GEBOUWD 
Mijn tocht langs het Noord-Hollandse deel van de Atlantikwall  
eindigt in IJmuiden, dat voor de Duitsers van eminent belang was. 
Het Forteiland in de monding van het Noordzeekanaal, oorspronke-
lijk het grootste fort in de negentiende-eeuwse Stelling van  
Amsterdam, vormde het hart van Festung IJmuiden. Hoewel  
bijna tweederde van Forteiland na de oorlog verdween, is er voor 
bezoekers nog veel te zien: het oorspronkelijke fort, tegenwoordig 
Unesco-Werelderfgoed, en elf Duitse bunkers. 
 Meer bunkers zijn te vinden op de vaste wal. Er is de tussen 
kleurloze loodsen gelegen Schnellbootbunker, een imposant 
 bouwwerk waarin razendsnelle torpedoboten lagen – die bunker 
wordt tegenwoordig gebruikt door een groothandel in industriële 
mineralen. Dichter bij zee vind je de Marine Seeziel Batterie 
 Heerenduin, een hele reeks bunkers en aanverwante bouwwerken, 
waarin ook het bunkermuseum huist. 
 Mij trekt vooral de batterij verlaten bunkers in de duinen.  
Ik wandel ernaartoe op de klanken van een eigenaardige symfonie: 
de industriële herrie van de nabije haven, vogels en insecten die er 
in de late lente stevig op los leven, twee honden die elkaar in de 
verte toeblaffen, het ademen van de zilte zee. De eerste bunker die 
ik tegenkom oogt als een ingegraven helm, een volgende heeft  
eerder iets van een gelande ruimtekruiser. Ik waan me omringd 
door artefacten van een buitenaardse beschaving – alhoewel, 
beschaving? Het onbeschaafde, het onmenselijke waar ze symbool 
voor staan logenstraft zulke gedachten. Toch betrap ik mezelf erop 
dat het design van het Kwaad me meer bevalt dan dat van de Good 
Guys. 
 Toch vermoed ik dat Albert Speer ze vreselijk had gevonden. 
Bunkers zijn vooral doelmatige bouwwerken die haaks staan op de 
architectonische ideeën die de Rijksbouwmeester had voor Berlijn, 
Neurenberg en andere Duitse steden. Daar had hij zijn liefde voor 
de Oudheid willen uitventen, met de romantische ruïnes al in 
gedachten. Wat Speer beviel aan de Oudheid was hoe fraai die 
gebouwen vervielen, waardoor ze de facto voor de eeuwigheid 

waren gebouwd. Natuurlijk, deze bunkers zijn op hun eigen manier 
ook in verval geraakt, maar ze zijn toch vooral zo robuust gebleken 
dat er van romantiek geen sprake is. Ze zijn nog steeds hun 
 gepantserde zelf, hooguit wat overwoekerd geraakt, net een toefje 
meer ingegraven, en beklad door hangjeugd met minder gevoel 
voor artisticiteit dan voor schennis. 
 De bunkers die open zijn – de meeste – ga ik binnen, soms  
klauterend, het harde zonlicht uit, de koele duisternis in. Overal 
kretologie en akelige tronies van fantasiewezens: grottekeningen 
van moderne holbewoners. Op de vloeren: lege chipszakken en  
blikjes Red Bull. En in een bijna compleet verduisterde alkoof:  
de onmiskenbare geur van urine. Ik probeer me de angst voor te 
stellen van de soldaten die hier moesten wachten op een invasie die 
niet kwam, wetende dat ze hun leven zouden moeten geven voor 
een abjecte leer waarin ze misschien wel of misschien niet geloofden.  
Ik ben blij dat mij – dat ons – zo’n tijd en zulke keuzes, als er al een 
keuze was, bespaard zijn gebleven. 
 Buiten raak ik aan de praat met Roel ten Hoorn, een zestiger  
die in IJmuiden is opgegroeid en zijn kleinkinderen wat oorlogs-
geschiedenis komt bijbrengen. In onmiskenbaar dialect vertelt hij 
over de bijnamen die in zijn jonge jaren in zwang waren – de film-
bunker, de autobunker – en over de afbraak van grote stukken 
Atlantikwall. ‘Mijn pa werkte voor de Firma Kruk, die de meeste 
bunkers langs de kust heeft afgebroken. Of zeg maar: opgeblazen. 
Met dynamiet. Ben ik als ventje weleens bij geweest. Op veilige 
afstand, natuurlijk.’ Hij omvat met een handgebaar het landschap. 
‘Toen ik jong was, was alles alleen maar duin. Die wijk hierachter, 
die bestond nog niet. En de zee was veel dichterbij, waardoor  
het nu lijkt alsof ze die bunkers veel te ver van het strand hebben 
gebouwd. Of we hier speelden? O ja. Maar we hielden niet het soort 
illegale feesten dat de jeugd hier nu ’s nachts houdt.’ 
 Wanneer ik vraag wat hij precies bedoelt, schudt hij meewarig 
het hoofd. ‘Ik bedoel: snuiffeesten.’ 
 Teruglopend naar de auto, overdenk ik die laatste opmerking. 
Op zoek naar de oorlog trof ik hedendaagse verhalen over magneet-
vissen en snuiffeesten – nieuwe, kleine geschiedenis geschreven op 
de ondergrond van oude, grote geschiedenis. Want niet vergeten, 
het leven gaat door, en de jeugd blijft de jeugd.
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Ik wandel op de klanken van  
een eigenaardige symfonie:  
de industriële herrie van de nabije 
haven, vogels en insecten die er in  
de late lente stevig op los leven,  
het ademen van de zilte zee

Stiltemomentje op het strand van  
Egmond aan Zee.
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(Elektrisch) busje komt zo
Voor deze reportage ging fotograaf Stijn Hoekstra op pad met een volledig elektrisch Volkswagen 
T2b-busje van evan, een Nederlands bedrijfje dat duurzame campervans verhuurt. Hij zal zich  
de trip nog wel even heugen: ‘Deze manier van reizen is ideaal voor slow travel. Haast hebben  
heeft geen zin, de aanbevolen snelheid is 85 kilometer per uur. De campervan rijdt verder heerlijk,  
en met het grote stuur voor je, zonder stuurbekrachtiging, voel je je af en toe een buschauffeur.  
Op de weg trek je veel bekijks — duimpjes omhoog — maar de verwondering slaat pas echt toe op  
het moment dat je met de laadkabel de bus aansluit op een laadpaal. Vol ongeloof beginnen mensen 
een gesprekje met je en ze zijn allemaal reuze benieuwd wat de actieradius van de campervan is.  
De jongens van evan geven aan dat die ongeveer tweehonderd kilometer is, maar ik heb als 
allereerste bestuurder gemerkt dat de kinderziektes nog niet allemaal uit het busje zijn — ik kom  
zelf stil te staan op de weg van Bergen aan Zee naar IJmuiden terwijl de indicator aangeeft dat er  
nog 35 procent power is, voldoende om IJmuiden te halen. Ik weet de bus na enkele minuten weer 
te starten maar de snelheid die ik er nu mee kan behalen is slechts 25 kilometer per uur. Ik heb de 
aardige jongens van evan moeten bellen om me een lift naar huis te geven!’

Je huurt zelf een Volkswagen T2b-busje vanaf € 175 per dag, evantrips.com. Onze tip:  
maak er gelijk een weekend van en parkeer je campervan op de microcamping van  
melkveehouders Karin en Adrie in het dorpje Avenhorn. In de ringvaart voor het terrein kun je vissen, 
varen en bij mooi weer zelfs zwemmen, € 20 per nacht, campspace.com

Zonsopgang in de polder bij Bergen.
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De Kroontjesbunker bij Huisduinen is publiek 
toegankelijk, maar tip: neem een zaklamp mee!
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AAGTDORP

IJMUIDEN

HARGEN AAN ZEE

HUISDUINEN

1   VERDIEP JE IN GESCHIEDENIS
Het in 2019 geopende Atlantikwall Centrum 
in Huisduinen — het dorp dat de naam 
draagt van het voormalige Waddeneiland 
waarop ook Den Helder ontstond — is een 
klein, maar uitstekend uitgevoerd museum 
dat een goede indruk geeft van de Atlantik-
wall in het algemeen en de oorlogstijd in 
Den Helder in het bijzonder. Het is  gevestigd 
in een gerenoveerd Administratie-gebouw 
van de Duitse bezetter en dagelijks geopend. 
Toegang: € 6, kinderen 6 t/m 12: € 4.  
R.W. van de Wintstraat 41, Huisduinen,  
tel. 0223-219999, atlantikwallcentrum.nl

2   GENIET VAN DE DUINEN
Het natuurgebied Schoorlse duinen omvat 
naast de hoogste (55 m) en breedste (5 km) 
duinen van Nederland ook heide, bos en 
strand. Het is doorsneden met zowel fiets- 
als wandelpaden en groot genoeg om weg 
van de massa alleen te zijn met de natuur en 
je gedachten. Daarnaast liggen er nog enkele 
restanten van Duitse verdedigingswerken. 
De meeste mensen beginnen hun wandeling 
in Schoorl zelf, waar de befaamde Klimduin 
ligt, maar voor wat meer rust en contemplatie 
kun je in zuidelijker Aagtdorp beginnen of 
bij Hargen aan Zee, aan de uiterste noord-
westzijde van het natuurgebied.

3   BEZOEK HET BUNKERMEKKA VAN 
NEDERLAND 
Met een bezoek aan IJmuiden ben je, als je 
geïnteresseerd bent in de Tweede Wereld-
oorlog, al snel een dag zoet. Neem 
passagiers schip ‘Koningin Emma’ naar 
Forteiland en dwaal er door de gangen-
stelsels, kamers en bunkers uit verschillende 
historische perioden, verwonder je over  
de immense Schnellbootbunker, bezoek 
(alleen op zondag) het Bunkermuseum  
en wandel langs de bunkerbatterij van 
Heeren  duin. Forteiland: Forteiland 10, 
IJmuiden, forteilandijmuiden.com. 
Bunkermuseum: Badweg 38, IJmuiden,  
tel. 06-14159015, bunkermuseum.nl

4   VERGEET DE LUCHTOORLOG NIET
Luchtoorlogmuseum Fort bij Veldhuis is 
|een klein museum dat beheerd wordt door 
de Aircraft Recovery Group, een stichting 
die zich bezighoudt met het documenteren 
van de luchtoorlog boven Nederlands 
grondgebied en het opsporen van wrak-
stukken. Het museum is alleen zondags 
geopend van mei tot oktober. Genieweg 1, 
Heemskerk, tel. 06-10778379,  
arg1940-1945.nl

De Atlantikwall  
in het kort
De Atlantikwall is een verdedigingslinie uit 
de Tweede Wereldoorlog die tussen 1942 
en 1944 door nazi-Duitsland — deels met 
dwangarbeid — werd aangelegd als afweer 
tegen een invasie van de geallieerden.  
De linie was een kleine 6000 kilometer 
lang, liep van de Noordkaap tot aan de 
Golf van Biskaje en bestond uit meer dan 
tienduizend bunkers en een veelvoud aan 
kleinere verdedigingswerken. De aanleg 
ervan werd gestaakt toen de geallieerden 
in 1944 bij Normandië door de Atlantikwall 
braken. Grote delen van de Atlantikwall 
zijn afgebroken — met name in Duitsland 
zelf — maar in Nederland zijn langs de hele 
kustlijn en op de Waddeneilanden nog de 
nodige restanten te vinden. Noord-Holland 
had met Den Helder en IJmuiden twee voor 
de Duitsers belangrijke speerpunten. Wie 
geïnteresseerd is in oorlogsgeschiedenis 
én geweldige natuur is aan de Noord- 
Hollandse kust aan het juiste adres. 

BESTE REISTIJD april tot oktober 
LEZEN Hitlers Atlantikwall; van Zuid- 
Frankrijk tot Noord-Noorwegen door 
George Forty, Leo Marriott en Simon Forty, 
Atlantikwall in Nederland en België door 
Geert-Jan Mellink.
KIJKEN The Longest Day (1962)
KINDEREN MEE? Ook voor kinderen is de 
oorlogsgeschiedenis fascinerend — en welk 
kind wil nou niet spelen in oude bunkers? 
Vooral Fort Kijkduin en Forteiland IJmuiden 
sluiten goed aan op de interesses en 
wensen van kinderen.

De leukste activiteiten
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