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KOUDE OORLOG

Deze Koerier staat in het teken van de Koude Oorlog. Waar in de Eerste en
vooral in de Tweede Wereldoorlog veel bunkers verschijnen met een
gevechtsfunctie, dienen ze in de Koude Oorlog hoofdzakelijk als veilig
onderkomen. Bijvoorbeeld voor hoofdkwartieren, zoals het geval is in deze
aflevering. De bunker die we beschrijven, is bedoeld voor de leiding van de
Nederlandse koopvaardijorganisatie in oorlogstijd. En niet de bunker alleen
krijgt aandacht, maar ook de achtergrond van deze bijzondere organisatie. Over
de bunker is het vrij lastig om uitgebreide informatie te vinden, en uit het
artikel zal blijken dat er de nodige onduidelijkheden zijn. Mochten lezers over
aanvullingen beschikken, ook foto’s, dan houdt de redactie zich van harte
aanbevolen!
Sinds 1993 gaan we (bijna) ieder jaar het laatste weekend van september met een
aantal vrienden een weekend kamperen en bezoeken we plekken die militair-historisch
interessant zijn. De Koerier is min of meer begonnen als lijfblad van de deelnemers. Die
septemberweekenden doen we in wisselende samenstelling, maar degenen die mee
gaan, blijven meestal “hangen”. Dat was het geval met Jos Driessen. In 2006 gingen we
naar de stadscamping van Soisson en
bezochten daar de wijde omgeving. Jos ging
dat jaar voor het eerst mee, en heeft dat
sindsdien vrijwel ieder jaar gedaan. Helaas
niet dit jaar, toen we eindelijk weer
mochten na de Corona. Jos kon niet mee,
omdat hij ernstig ziek was. Het was helaas
ongeneeslijk, en Jos overleed op 29 oktober
jl. Hij is 70 jaar oud geworden en was
daarmee de “nestor” van onze groep. Altijd
rustig en overziend, maar liet zich de kaas
niet van het brood eten en kon vlijmscherp
en met humor uit de hoek komen. Jos, we
gaan je missen! We zien Jos op een foto uit
september 2016, in de berm bij het Fort
Velosnes van de Maginotlinie.
Koerier 197 van augustus dit jaar bevatte een artikel over de Nederlandse RAF-piloot Eric
Ditmarsch. Daarin kwam ter sprake het uit balans brengen van V1’s door
jachtvliegtuigen. Bij het voorwoord van de vorige Koerier vermeldden we een reactie van
onze lezer Geo van Geffen. Een andere lezer van de Koerier, Jacques Bartels, reageerde
daar weer op met onderstaand bericht:
Wat betreft het tippen van V1’s het volgende. Geo van Geffen heeft op zich gelijk maar
er zat nog een periode voor. De RAF leerde al heel snel dat wanneer je een V1 uit de
lucht schiet, door de explosie het vliegtuig zelf zwaar werd beschadigd of erger. De
volgende stap was inderdaad de vleugel van de jager (Spitfire b.v.) even onder die van
de V1 te schuiven en deze een tikje te geven. Door deze beweging raakte de gyroscoop
in de V1 van slag waarop de vliegende bom neerstortte. Duitsers, ook niet gek, kwamen
hier achter waarna zij detonatoren onder vleugels plaatsen waardoor het trucje van
wingtippen niet meer op ging. Zoals elke EOD-er je kan vertellen maakten de Duitsers
hun helse tuig steeds vaker ontmantelingsproof. Een fotocelletje hier, een contactje daar.
Dank ook voor deze interessante reactie!
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Europa: Navo en Warschaupakt (bron: Atlas of Nato – 1985)

HOOFDKWARTIER
KOOPVAARDIJORGANISATIE IN NOORDWIJK
Dit artikel verscheen eerder in IBA Heft 27
van februari 1996 en in Mededelingenblad
Verdedigingswerken 8 van september 1996.
Het artikel is flink aangevuld met informatie
die later is verzameld. Aanvulling over de
bunker zelf, maar vooral over het orgaan dat
er gebruik van zou maken in oorlogstijd, en
over de context waarin dat zou gebeuren.
Inleiding
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog
maken nog maar weinig landen gebruik van
verdedigingswerken voor de actieve
verdediging. Uitzonderingen als Zwitserland
en Zweden zijn bekend. In Nederland wordt
tijdens de Koude Oorlog gebruik gemaakt van
betonnen bunkers ter beveiliging van
inundatiewerken1. Deze werken maken deel
uit van de Plannen C en D en vormen
onderdeel van het verdedigingsconcept van
de Navo.
In Nederland en andere landen wordt wel
veel gebruik gemaakt van ondergrondse
betonnen werken die onderdak moeten
bieden aan overheden, zowel militaire als
burger-, in geval van crisis of oorlog. In mei
1962 wordt een voorstel gedaan om
noodzetels in het leven te roepen. Dit wordt
verder uitgewerkt en leidt in 1965 tot het
1

Zie Koerier 112 van september 2012, met een
artikel van Herman van Zanten.
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Noodzetelplan. Bedoeling is om dat soort
zetels te ontwikkelen voor de regering, maar
ook voor de verschillende departementen en
voor andere nationale en provinciale
autoriteiten die een rol spelen binnen de
civiele verdediging van ons land.
Onder die “andere” nationale autoriteiten
vallen binnenlandse scheepvaart, KNMI en
Bewindvoering Koopvaardij als civiele
organisaties2. De aansturing van deze
organisaties vormt geen onderdeel van het
regeringsbeleid, maar gaat wel deel uitmaken
van het Noodzetelplan.
Een onderkomen voor de Bewindvoering
Nederlandse Koopvaardij wordt zelfs al in
gang gezet voor dat plan er is. En dat is dan
ook het onderwerp van deze Koerier. In dit
artikel volgt een beschrijving van een bunker
in de duinen ten zuiden van Noordwijk,
bekend als de Coepelduynen.
Deze bunker moet onderdak bieden, als
noodzetel, aan het bestuursorgaan dat in
oorlogstijd leiding geeft aan de
koopvaardijvloot van Nederland.

2

Als noodzetel voor de Binnenlandse Scheepvaart
wordt in 1967 in Werkendam het Fort Steurgat van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie omgebouwd. Het
KNMI krijgt een noodzetel onder een nieuw gebouw
dat in 1966 wordt opgetrokken.
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Aanleiding tot de bouw van de bunker
Deze bunker wordt gebouwd tijdens de
Koude Oorlog, nadat de Cuba-crisis de kans
op een “warme” oorlog behoorlijk heeft
vergroot. Het scheelt niet veel of de
confrontatie tussen de Verenigde Staten van
Amerika en de Sovjet-Unie leidt tot een
oorlog. Dit laatste land is bezig met het
plaatsen van nucleaire raketten op het eiland
Cuba. Na Amerikaanse dreigementen besluit
de Sovjet-Unie om de raketten toch weer te
verwijderen. De bouw van de bunker in
Noordwijk begint in 1962 in opdracht van het
Directoraat-Generaal van de Scheepvaart,
nog tijdens de crisis, en in 1964 is de
oplevering van de bunker.

Koopvaardijtanker en marineschip in de Nieuwe
Haven van Den Helder, 1983
(bron: beeldbank NIMH)

Koopvaardijvloot
In geval van oorlog zal de Nederlandse staat
de koopvaardijvloot van het land in beslag
nemen. Het wettelijk kader daarvoor wordt
gevormd door de Rijkswet Noodvoorzieningen
Scheepvaart3. Op basis van die wet mag de
vloot ter beschikking worden gesteld aan
derden; lees aan de NAVO. De vloot zal dan
tesamen met de koopvaardijvloten van
andere NAVO-landen grote hoeveelheiden
personeel en materiaal van de Verenigde
Staten naar het verwachte krijgstoneel in
Europa verschepen. Dat is nogal een
operatie, doordat er ongeveer 6.000 km zee
ligt tussen beide gebieden. Bijgevoegde
landkaart maakt wel duidelijk dat het
belangrijk is het transport goed te
organiseren. Omdat rekening moet worden
gehouden met verliezen op zee, is het
belangrijk om de beschikbare scheepsruimte
zo doelmatig mogelijk te gebruiken. Dat kan
het beste gebeuren door er internationaal
naar te kijken. Daarom wordt een groot deel
van de koopvaardijvloten van de landen van
de NAVO samengebracht in een
gemeenschappelijke shipping pool. Het
beheer daarvan komt in handen van een
centraal koopvaardijorgaan van de NAVO.
Dat is de Defense Shipping Authority (DSA).
3

Rijkswet van 23 juni 1972 houdende
voorzieningen op het gebied van de
zeescheepvaart in buitengewone omstandigheden.

DE KOERIER NO.

199

Die is verantwoordelijk voor de organisatie en
de controle van de gezamenlijke
koopvaardijvloot van alle NAVO-landen. Met
optimaal gebruik (lading en bestemming) van
de scheepsruimte. Dat moet ertoe leiden dat
die vloot zo economisch mogelijk wordt
gebruikt in het belang van de civiele en
militaire behoeften van de NAVO-landen.
De militaire organisatie van de NAVO is
verantwoordelijk voor de samenstelling van
konvooien, de te volgen route en de
bescherming onderweg. Nederland kan de
NAVO trouwens ook verzoeken om
scheepsruimte beschikbaar te stellen voor
nationale doelen.
De DSA dient ook als een orgaan waarin de
zeescheepvaartautoriteiten van de NAVOlanden overleg voeren. Vanuit alle landen is
er dan ook een nationale vertegenwoordiger
in de DSA. De aparte landen moeten in de
voorafgaande fase hun schepen vaargereed
houden en ze meteen beschikbaar stellen als
de NAVO daarom vraagt. Zorg voor
bemanning, bevoorrading en onderhoud blijft
wel een nationale taak. De Vaarplichtwet
(van 1972) moet eraan bijdragen dat
voldoende bemanningsleden beschikbaar
komen. De Minister van Verkeer en
Waterstaat is op basis van die wet bevoegd
om zeelieden en oud-zeelieden te verplichten
om dienst te verrichten aan boord van
Nederlandse schepen. Wat daarbij speelt, is
dat in vredestijd een groot deel van de
bemanningsleden uit buitenlanders bestaat,
vooral uit Azië. Die kunnen in geval van
oorlog niet vaarplichtig worden gesteld. Hen
inzetten voor de landsverdediging is ook
onwenselijk, vindt de regering.
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6.000 kilometer oceaan moeten troepen en materiaal overbruggen van de Verenigde Staten naar Europa
(bron: Over veiligheid en vrede, Ministerie van Buitenlandse Zaken 1984)

Als de Vaarplichtwet wordt ingesteld, moet
rekening worden gehouden met het
vervangen van zo’n 7.500 buitenlandse
zeelieden. De wet geldt voor alle actieve
Nederlandse zeelieden, en voor hen die in de
afgelopen tien jaar minimaal drie maanden
zeeman zijn geweest.
Een andere belangrijke regeling is de
Havennoodwet (van 1963). Die legt de
wettelijke basis voor de instelling van het
College Bewindvoering Havens. Dat orgaan
voert in buitengewone omstandigheden het
centrale beheer over de hele havencapaciteit,
en is belast met de zorg over doelmatig
gebruik daarvan. Daarbij is een nauwe
samenwerking nodig met alle betrokken
civiele en militaire instanties en ook
particuliere bedrijven. Omdat rekening wordt
gehouden met vijandelijke aanvallen op de
Nederlandse havens, wordt voorzien in
noodankerplaatsen. Dat zijn plekken om
schepen te laden en te lossen, die onder
normale omstandigheden niet in gebruik zijn.
Eenmaal voor anker, komen kleinere schepen
langszij om de lading over te nemen. Ook
wordt gedacht aan drijvend havenmateriaal.
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Verantwoordelijk voor de vloot op nationaal
niveau in Nederland zal in oorlogstijd zijn de
Bewindvoering Nederlandse Koopvaardij
(BNK). Die moet ervoor zorgen dat de
Nederlandse koopvaardijschepen vaargereed
blijven en kunnen worden ingezet volgens
aanwijzingen van de DSA. Dat houdt in dat er
bemanning moet zijn voor de schepen en dat
de verplichtingen over de schepen worden
verdeeld. De BNK is dan ook verantwoordelijk
voor de personeelsvoorziening van de vloot.
De BNK moet daarbij oog houden voor de
Nederlandse behoefte aan scheepsruimte, als
schakel tussen DSA en de schepen. Binnen
Nederland gebeurt dat allemaal in overleg
met de verschillende verantwoordelijke
diensten. In buitenlandse havens zijn namens
de BNK regeringsscheepvaartagenten
aangesteld. In eerste instantie gebeurt dit
vanuit de Nederlandse consulaire posten. Ook
in enkele Nederlandse havens, namelijk
Delfzijl, Harlingen en Middelburg.
Deze agenten zijn er om het goede verloop
van de organisatie en ook de Nederlandse
belangen te behartigen. Zij onderhouden
contact met de Nederlandse schepen die deze
havens aandoen. Het gaat om de
belangrijkste buitenlandse havens, maar ook
een paar in Nederland. De agenten krijgen
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instructies van de BNK. Maar als zij geen
verbinding kunnen krijgen, mogen ze
zelfstandig beslissingen nemen.
De BNK is een dienst van het DirectoraatGeneraal van de Scheepvaart van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De
Directeur-Generaal Scheepvaart is de
bewindvoerder. Hij wordt ondersteund door
een staf van zijn ministerie. Veel personeel
wordt ook aangetrokken vanuit Nederlandse
rederijen.
Tenslotte onderhoudt de BNK ook nauw
contact met de Nederlandse marine, die
verantwoordelijk is voor de regeling van het
zeeverkeer (volgens het concept Naval
Control of Shipping). Een belangrijke taak
van de marine is ook bescherming van
koopvaardijschepen.
Alle Nederlandse organisaties die hebben te
maken met zeescheepvaart in oorlogstijd,
zijn vertegenwoordigd in de Nederlandse
Scheepsdestinatieraad (NSDR). Het gaat om
BNK, havenorganisaties, Koninklijke marine,
autoriteiten van het binnenlands vervoer en
vertegenwoordigers van
bevoorradingsministeries en de betrokken
diensten. Dat alles om het gebruik van de
zeeschepen het meest doelmatig te maken.
De BNK krijgt zijn oorlogsonderkoming in de
bunker in Noordwijk4.
Fases van paraatheid
Hoe gaat een en ander nu in zijn werk, in
tijden van toenemende politieke spanning5?
De civiele paraatheid wordt dan in drie fases
opgevoerd, voorafgegaan door een
waarschuwingsfase waarin de waakzaamheid
wordt verhoogd. Ook wordt in die
waarschuwingsfase de wettelijke basis gelegd
voor eventuele latere verdergaande
maatregelen. De fases corresponderen met
militaire mobilisatiemaatregelen. We noemen
ze hieronder, met de maatregelen die hebben
te maken met de koopvaardijvloot. Een deel
van die vloot wordt ook gevorderd door de
Koninklijke Marine, en dat deel zal niet onder
het bewind van de BNK vallen. Het doel van
de fases is om maatregelen die veel tijd
kosten al vroeg te starten, en spectaculaire
en diep ingrijpende maatregelen zo laat
mogelijk uit te voeren.

4

Het gaat buiten het bestek van dit artikel, maar
er is ook een organisatie die in geval van dreiging
of oorlog moet waken over het gebruik van de
binnenscheepvaart. Dat is de
Scheepvaartorganisatie “Delta” (SOD).
5
Zie Synchronisatieschema; één van de door
Onkruit “geroofde” documenten en opgenomen in
de uitgave Bunker in Bunkerbuit. Het schema was
een leidraad voor de regering, die de beslissingen
moest nemen.
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 Waarschuwingsfase
Algemeen:
- verhogen waakzaamheid, scheppen van
wettelijke basis voor verdergaande
maatregelen.
Zeescheepvaart en havens:
- waarschuwing van personeel BNK.
- beperkte vordering en voorbereiding
omvangrijker vordering van schepen ten
behoeve van de marine.
- waarschuwen personeel havenorganisatie
en NSDR.
 1e Paraatheidsfase
Algemeen:
- begin maatregelen telecommunicatie en
inwendige veiligheid.
- beperkte bezetting van het
oorlogsapparaat, in principe met
beroepspersoneel.
Zeescheepvaart (advies aan rederijen ter
opvoering van de paraatheid) en havens:
- schepen zoveel mogelijk vaargereed
houden.
- verloven beperken.
- waarschuwen scheepvaart in Oostzee.
- Verscherpt toezicht op schepen in havens
(geen advies maar maatregel).
 2e Paraatheidsfase
Algemeen:
- overwegen instellen Burgerlijke
uitzonderingstoestand, dan wel afkondiging
staat van beleg.
- in bedrijf stellen noodzetels, met beperkte
bezetting.
Zeescheepvaart en havens:
- verzoek aan rederijen om verloven in te
trekken, om bemanning op volle sterkte te
brengen.
- vordering zeeschepen voor de marine.
- in werking stellen havenorganisatie en
NSDR.
- voorbereiden havenontruiming
zeeschepen en afvoer havenmateriaal om
doelwit te beperken.
 3e Paraatheidsfase
Algemeen:
- oorlogsorganen op volle sterkte brengen
Zeescheepvaart en havens:
- in werking stellen BNK en aanstellen
regeringsscheepvaartagenten.
- deroutering zeescheepvaart (instructies
tot koersverandering naar relatief veilige
gebieden. Die instructies liggen in de
brandkasten van alle schepen).
- havenontruiming en afvoer
havenmateriaal overwegen.
- vordering koopvaardijvloot overwegen.
- aanwijzen van vaarplichtigen overwegen.
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In het hierboven afgebeelde schema is te
zien dat alle fases zijn gekoppeld aan de
fases van NAVO-paraatheid. Na al die fases is
sprake van de General Alert, namelijk staat
van oorlog met het Warschaupakt. Dat is het
moment waarop de koopvaardij
daadwerkelijk onder militair gezag gaat
opereren.
Aanpassing op schepen
Interessant hierbij is dat voorbereiding
eigenlijk al veel eerder begint. Na de Tweede
Wereldoorlog, vanaf 1947, wordt bij bouw
van koopvaardijschepen vanaf 300 BRT al
vooruitgedacht aan hun zelfbescherming in
geval van een eventuele oorlog. Bij de bouw
worden geschutfundaties, electrische
leidingen voor konvooilichten en
demagnetiseringskabels6 aangelegd, voor
het geval dat! En het Ministerie van Oorlog
betaalt daaraan mee. In kustplaatsen wordt
het eventueel nodige materiaal opgeslagen,
zoals geschut, munitie en konvooilichten. Ook
komt er een opleiding voor speciale
kannoniers voor de koopvaardij. Op een later
moment wordt voor de schepen apparatuur
ter beschikking gesteld om radioactieve
neerslag te meten, de zogenaamde
alarmmonitors. Ook moeten de schepen
worden uitgerust met deksproeileidingen en
luchtfilters7.
De scheepsofficieren krijgen de beschikking
over handleidingen met aanwijzingen voor
hoe te handelen wanneer hun schip in
oorlogsomstandigheden geraakt.
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw
worden in ieder geval de verplichtingen van
1947 stopgezet vanwege de komst van
andere wapensystemen.

Gelukkig is het nooit nodig geweest om al
deze plannen uit te voeren en heeft het
bestuursorgaan dan ook nooit werkelijk
gefunctioneerd. Wel zijn er in de bunker
regelmatig oefeningen gehouden.

De in 1970 gebouwde Leo Polaris uit Groningen
(Foto Dijkstra, Delfzijl, via marhisdata.nl)

Doctrine verandert
Nog voor het einde van de Koude Oorlog
vindt men de bunker niet meer geschikt voor
het doel waarvoor hij is gebouwd. Men vindt
het niet verstandig een dergelijk orgaan zo
ver van het bestuurscentrum Den Haag te
hebben. In de tweede helft van de jaren
tachtig van de vorige eeuw heeft het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat geen
behoefte meer om het bouwwerk aan te
houden. In 1988 wordt het beheer over het
duinlandschap met de bunker overgedragen
aan Staatsbosbeheer.
Ook is inmiddels de doctrine veranderd. Na
de Koude Oorlog krijgt de NAVO ook andere
taken. En uit de tankeroorlog in de Perzische
Golf in 1987 en 1988 blijken de opvattingen
over bescherming van koopvaardijschepen
niet meer van de tijd. De NAVO trekt er lering
uit en het concept verandert8.

6

Die kabels komen in de romp en dienen om het
gevaar van zeemijnen te beperken.
7
De civiele verdedigingsvoorbereiding in Nederland
van mei 1969 kondigt aan dat binnenkort wordt
begonnen met plaatsen van filters op nieuwe te
bouwen schepen en op schepen die hun
vierjaarlijkse beurt ondergaan.
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Een nadere uitleg voert te ver voor dit artikel.
Wie geïnteresseerd is; zie Zeeverkeer, een
vergeten taak van de marine? Bijvoorbeeld te
achterhalen via http://docplayer.nl/3370996Zeeverkeer-een-vergeten-taak-van-de-marine.html

NOVEMBER

2021

9

Onkruit
In 1974 wordt Onkruit opgericht, een Nederlandse
radicale actiegroep van militante antimilitaristen
(is dat geen mooie omschrijving?). “Geen
actiegroep maar een groep acties”, zo omschrijven
de leden het zelf. De actiegroep richt zich tegen
leger, kernwapens en wapenindustrie. De groep
komt deels voort uit totaalweigeraars. Die gaan in
hun standpunten zover, dat zij geen beroep doen
op de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst.
Onkruit komt op voor de belangen van
totaalweigeraars, maar richt ook acties tegen
allerlei militaire objecten. Daaronder bezettingen
van objecten en verstoren van open dagen. Ook
wordt ingebroken in bunkers. In de nacht van 26
op 27 april 1983 gebeurt dat op twee plekken
tegelijk. In Katwijk verschaffen de actievoerders
zich toegang tot de bunker met zendmasten in de
zuidduinen. En in de zuidduinen van Noordwijk
breekt men in in het oorlogshoofdkwartier van de
Commissaris der Koningin van Zuid-Holland. Die
laatste bunker ligt vrij dicht naast de in dit artikel
beschreven bunker. De actievoerders nemen veel
documenten mee en publiceren later Bunker in
Bunkerbuit, waarin zij ook enkele van die
meegenomen documenten afdrukken. Onder
andere het Synchronisatieschema, waarvan ik bij
het schrijven van dit artikel dankbaar gebruik heb
gemaakt! In ieder geval weten de actievoerders
bij hun actie in april 1983 al dat de
koopvaardijbunker in de buurt ligt...”Het was
moeilijk om ons te beheersen en een keuze te
maken voor één bunker” schrijven ze er na afloop
over.

In de loop van 1985 wordt de koopvaardijbunker
alsnog vereerd met een illegaal bezoek, waarbij
de nodige vernielingen worden aangericht en de
bunker onder water wordt gezet. Ik heb niet
kunnen terugvinden of ook hier Onkruit achter zit.
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(Fred Privée 1978)
In 1986 houdt de actiegroep op te bestaan. De
acties worden deels en tijdelijk voortgezet door
AMOK (Anti-Militaristisch Onderzoeks Kollektief)
en later door Onkruit Vergaat Niet.
(bron: Wikipedia 29 november 2020).

Ligging en opbouw; een rondgang
- Richtlijnen voor de bouw
Nu dan eindelijk naar de bunker zelf! Over
het algemeen is dit soort bunkers niet
gebouwd volgens een vast programma, zoals
de Duitse Regelbauten van de Atlantikwall uit
de Tweede Wereldoorlog dat waren. Als de
bouw begint, zijn er nog geen duidelijke
richtlijnen hoe noodzetels moeten worden
gebouwd. Ingenieursbureau Bish & Partners
NV wordt ingeschakeld om deze noodzetel te
bouwen. Het bureau heeft ervaring met de
bouw van dit soort onderkomens.
Bijvoorbeeld bouwde het in 1962 de
provinciale commandopost van de
Commissaris van de Koningin in ZuidHolland, vlak ten noorden van het
onderkomen van de BNK.
Mogelijk is de Constructie van Schuilplaatsen
gebruikt als richtlijn. Die is namelijk van kort
voor de bouw van de Noordwijkse bunker.
Deze richtlijn is geschreven door een militair.
Maar hij geeft zelf aan dat veel technische
grondslagen voor de bouw een algemeen
karakter dragen en er dus geen principiële
verschillen hoeven te bestaan tussen de
bouw van militaire en civiele constructies. De
richtlijn heeft tot doel een basis te
verstrekken voor het bouwen van dit soort
onderkomens. Met de beperking dat ze alleen
beschermd zijn tegen scherfwerking. Dat
laatste lijkt op te gaan voor de bunker in
Noordwijk. Met een dakdikte van 65 cm en
daarboven een laag grond van 120 cm, is
niet te verwachten dat het onderkomen een
zwaar precisiebombardement kan doorstaan.
Laat staan een aanval met kernwapens...
Vanwege de gelijkenis tussen de (onderdelen
van) de bunker in Noordwijk en het
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beschrevene in de richtlijn, heb ik er in tekst
en bij afbeeldingen gebruik van gemaakt. Wel
steeds met de verwijzing *, want ik weet niet
zeker of het boek als richtlijn is gebruikt bij
de bouw. Een asterisk * in tekst of bij
afbeelding geeft dus aan dat Constructie van
Schuilplaatsen als bron is gebruikt. Die geeft
algemene principes aan, waarvan ik niet weet
of ze in Noordwijk zijn toegepast. Maar wat
wel vaak logisch lijkt.
De bunker is bedoeld voor gebruik in een
periode van crisis. De verwachting is dat
geheel afsluiten nodig is voor een week of
twee. Dat komt omdat de veronderstelling is
dat de ergste radioactieve straling van een
atoomaanval na zo’n tijd is verdwenen. Voor
zo’n tijd is er genoeg brandstof en water. Als
langere bezetting nodig is, moeten brandstof
en water van buiten worden aangevuld9.
De schuilplaats behoort zodanig te zijn
geconstrueerd, dat men onder physiologisch
aanvaardbare omstandigheden het oorlogsgeweld
kan overleven, waarbij echter het comfort
aanmerkelijk minder telt dan de overlevingskans.
Hierbij speelt tevens een zeer belangrijke rol, dat
het beter is een volledig ingerichte schuilplaats te
hebben met zeer weinig comfort, dan geen
schuilplaats, omdat voor de bouw de kosten te
hoog gevonden werden *.

- Verklaring cijfers tekst en tekeningen
1. zandfilter
2. ventilatieruimte
3. noodstroomruimte
4. secundaire luchtschacht
5. luchtschacht
6. slaapkamer
7. slaapkamer
8. slaapkamer
9. slaapkamer
10. slaapkamer
11. toiletruimte met 2 wc’s en 2 douches
12. toiletruimte met 2 wc’s en 1 douche
13. slaapkamer
14. slaapkamer
15. proviand
16. keuken
17. bergruimte voor mobilofoons e.d.
18. nooduitgang met pantserdeur
19. afvoerventilatie
20. directiekamer
21. berichtencentrum
22. telegrafist
23. telex
24. centrale
25. urinoirs
26. typistes
9

Ruurd Kok en Kees van Leeuwen in Een eigen
bunker voor de Hollandse zeevaart; Leidsch
Dagblad 14 oktober 2021.
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27. gassluis met twee douches en
heetwaterreservoir
28. ruimte voor besmette kleding met
doorgeefluik naar druksluis 29
29. druksluis met twee zware
pantserdeuren
30. ruimte voor Directeur-Generaal
Scheepvaart
31. plotkamer/vergaderruimte
32. kantine
33. bergruimte onder trap
34. gang
35. garderobe met daarboven
opslagruimte
36. opbouw voor knaldemper en
faekaliënopslag
37. reinwatertank (onder 3 en 15)
38. vuilwatertank (onder 2 en 3)
39. olietank (onder 2, 3 en 15)
40. ingang met trappenhuis en eronder
gelegen bergruimte 33
Voor de leesbaarheid zal ik de nummers niet
overal in de tekst opnemen. Ze staan wel
vermeld op of bij de afbeeldingen.
- Een rondgang
De bunker bevindt zich in het Zuidhollands
duinenlandschap enkele honderden meters
ten zuiden van Noordwijk aan Zee, ongeveer
ter hoogte van strandpaal 84.

Bron: Topotijdreis 1996

Hierboven is de ligging aangegeven op de
topografische kaart. Het onderkomen van de
BNK bevindt zich bij de onderste pijl. De
middelste pijl wijst naar het symbool van de
antenne, die was geplaatst op het
onderkomen van de Commissaris van de
Koningin in Zuid-Holland. Zie ook de foto op
bladzijde 22. Ter oriëntatie: de bovenste pijl
wijst naar het monument op het zuidelijke
einde van de Koningin Astridboulevard in
Noordwijk.
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Bron: auteur, op basis van door dhr. H. Christe toegezonden bouwtekening
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Bron: auteur, op basis van door dhr. H. Christe toegezonden bouwtekening
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Foto auteur, januari 1994

Vanaf het zich door de duinen slingerende
fietspad van Noordwijk naar Katwijk zijn de
vier bovengrondse bouwwerkjes tot 1994
goed zichtbaar. Deze dienen voor:
- in- en uitgang
40
- afvoerventilatie en nooduitgang
18/19
- knaldemper en faekaliënopslag
36
- luchtschacht
4/5
Midden tussen de vier gebouwtjes bevindt
zich een betonnen plaat. Mogelijk is die
bedoeld voor een antenne.
Het ondergronds gelegen deel van de bunker
meet ongeveer 25,5 m bij 20 m en bestaat
uit slechts één verdieping. De dikte van de
wanden is 45 cm, die van de vloer en het dak
is 65 cm. Het dak ligt 120 cm onder het
aardoppervlak. Eén van de vier bovengrondse
gebouwtjes – zie hieronder - biedt, met een
trap omlaag, toegang tot het ondergrondse
deel. Onder de trap is een opslagruimte. Daar
komen we straks op terug.
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Onderaan eerst een druksluis, die wordt
betreden langs een zwaar uitgevoerde stalen
en gebolde drukdeur. Bij besmetting kan men
hier zijn kleren uittrekken en deze via een
luik in een hok gooien. De volgende ruimte is
een gassluis. Daar komt men via een tweede
zware drukdeur. Door gebruik te maken van
twee van dat soort deuren, kan men altijd
tenminste één drukdeur gesloten houden. Het
veiligst is wanneer de deurvlakken loodrecht
op elkaar staan*, en dat is het geval in
Noordwijk. In de gassluis vinden we twee
douches en een heetwaterreservoir, ten
behoeve van de ontsmetting.
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Drie afbeeldingen van een gassluis/doucheruimte. Hierboven een uitsnede uit de bouwtekening. Met links
doucheruimte/gassluis (27); rechts de druksluis (29). Dan de afbeeldingen hieronder. Helaas heb ik in
Noordwijk destijds geen foto gemaakt van de doucheruimte. Die hier linksonder dient dan ook als voorbeeld. De
foto is in juli 2019 gemaakt in een andere Koude Oorlog-bunker, namelijk in de omgeving van Olst. De tekening
rechtsonder is een voorbeeld uit Constructie van Schuilplaatsen. De indeling komt in ieder geval overeen!
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Een eigen kamertje voor de bewindvoerder

De binnenste van de twee drukdeuren.
Gefotografeerd vanuit de gassluis/doucheruimte
richting druksluis (respectievelijk 27 en 29).

De andere ruimtes aan deze gang zijn groter.
Het zijn de ruimte voor typistes en de
plotkamer, tevens vergaderkamer. In die
kamer hangen grote landkaarten aan de
wand. En de kamer biedt toegang tot de
opslagruimte onder de trap. Daar staat onder
andere radiologische meetapparatuur, die
kan worden gebruikt om de hoeveelheid
straling te meten.

Het zou hier mogelijk moeten zijn een
besmetting snel en grondig af te wassen.
Het water voor de douche-installatie behoort
te worden verwarmd, omdat het douchen
met koud water wel uitvoerbaar, maar niet
erg aangenaam kan zijn... mooie en
comfortabele constatering uit Constructie van
Schuilplaatsen!
Niet duidelijk is hoe het afvalwater verdwijnt.
De richtlijn* is in ieder geval om dat te doen
via een tank voor afvalwater, van waaruit het
water wordt afgepompt.
En niet vermeld, maar ongetwijfeld zijn
vervolgens schone kleren beschikbaar! Maar
aan de plattegrond te zien, is er geen aparte
aankleedruimte. Dat is wel gebruikelijk bij de
bouw van dit soort onderkomens*. Verder is
belangrijk dat druksluis en gassluis steeds
goed worden schoongemaakt om verdere
besmetting te voorkomen. Aandacht moet
worden besteed aan afvoer van het
spoelwater*. De plattegrond van de bunker
maakt niet duidelijk hoe deze afvoer is
geregeld.
Vervolgens een gang, die toegang biedt tot
drie vertrekken. Grenzend aan de gassluis is
het slaapvertrek van de Directeur-Generaal
Scheepvaart; de bewindvoerder en baas ter
plekke. Hij heeft daar een kleine ruimte met
een eigen toilet.
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Deze plattegrond hing er nog tijdens
ons bezoek in januari 1994!

Genoemde gang sluit aan op een dwarsgang.
Van daaruit kan de ruimte voor de besmette
kleding worden bereikt. Verder liggen aan die
dwarsgang de personeelsruimtes: zeven
slaapkamers, vier wc’s en drie douches.
Vanwege mogelijk langdurig verblijf is het
belangrijk dat er genoeg sanitair is. Volgens
richtlijnen gaat het om*:
 Per 25 personen minimaal één wc.
 Per 50 personen minimaal één urinoir.
 Per 20 personen minimaal één kraan voor
wasgelegenheid.
De richtlijnen gaan diep in op werking en
techniek van de wc’s, maar dat zal ik de lezer
besparen... de hoeveelheid spoelwater, het
risico van verstoppingen, plastic zakken voor
opvang, desinfecterende chemische vloeistof;
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alles komt langs! Er is onderscheid tussen
waterclosetten en droogclosetten, maar
welke vorm in Noordwijk is gebruikt, kan ik
niet achterhalen. Waterclosetten werken met
een riool. Droogclosetten met rechtstreekse
opvang. Omdat de bunker beschikt over een
faecaliënopslag, lijkt dat het ging om
droogclosetten. Hieronder een voorbeeld.
Uit de bronnen is niet
naar voren gekomen
aan hoeveel personeel
de bunker ruimte
moet bieden. De
plattegrond met
bovenaanzicht toont
14 bedden.
Constructie van
Schuilplaatsen gaat uit
van stapelbedden van
drie etages. Als dat is
gevolgd, gaat het om
42 slaapplekken plus
die voor de DirecteurGeneraal. Wellicht
wordt in ploegendienst gewerkt, en was de
bezetting groter dan het aantal
slaapplekken10. De voorbeelden in
Constructie van Schuilplaatsen geven in ieder
geval meestal twee keer zoveel bezetting aan
als er bedden
zijn. Gaan we
daar vanuit,
dan bestaat de
bezetting van
de koopvaardij-bunker
uit ongeveer
85 personen.
Via laatstgenoemde
dwarsgang is
er toegang tot
het centrale
deel van de
bunker. Daar
bevindt zich de
kantine, met aan de rand een ruimte met
twee urinoirs en een met een gordijn
afgesloten garderobe. Boven de garderobe is
een opslagruimte. Andere ruimtes bevinden
zich hier langs de zijmuren. In lijn met de
urinoirs en de garderobe is de met een
pantserdrukdeur afgesloten toegang tot de
nooduitgang. Die deur is te bereiken vanuit
de garderobe. Stalen treden leiden daar naar
10

Een ervaring die uw auteur onderging tijdens zijn
militaire diensttijd 1979 in de Cannerberg bij
Maastricht; oorlogshoofdkwartier/Joint Operations
Center Northag/2ATAF. De slaapplekken en zelfs de
slaapzakken werden gedeeld, maar niet
tegelijkertijd!
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boven. Ook de bovengrondse uitgang is
afgesloten met een drukdeur. Gangbaar is
dat nooduitgangen zijn gevuld met zand, om
ze van buiten ontoegankelijk te houden. In
geval van nood wordt het binnenluik geopend
en het zand verwijderd, waarna men de
bunker kan verlaten*. Niet te achterhalen is
of het in de bunker in Noordwijk ook zo heeft
gewerkt. De bouwtekening toont in ieder
geval geen faciliteit die dat duidelijk maakt.
En helemaal tegen de buitenmuur is een
kleine ruimte voor de afvoerventilatie. Die
komt bovengronds uit in het zelfde gebouwtje
waarin de nooduitgang is.

Deze uitsnede uit de bouwtekening toont de
opbouw van de nooduitgang en afvoerventilatie.
Zichtbaar is de bolle drukdeur en de bovenste van
de stalen treden (direct links van 18).
Helemaal links de afvoerpijp.

Vanaf deze vier kleine ruimtes bekijken we de
andere ruimtes langs de zijmuur, eerst langs
de lange zijmuur. Eerst een bergruimte, die
ook toegang biedt tot de schacht voor de
afvoerventilatie. Tijdens ons bezoek in 1994
zagen we bovenin twee ventilatoren, die voor
afvoer van gebruikte lucht waren. En dan,
groter dan de bergruimte, de keuken. In de
hoek van de lange en de korte zijwand is de
ruimte voor opslag van proviand, die
bereikbaar is vanuit de keuken.
De richtlijnen bevelen aan om in de keuken
niet alleen proviand, maar alle voorraden op
te slaan die voor het leven in de bunker nodig
zijn*. Hier is namelijk altijd toezicht, en het
keukenpersoneel heeft hier beter zicht dan
wanneer voorraden door de hele bunker
liggen.
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electriciteitskabels, en ook telefoonkabels en
waterleiding, de bunker binnen komen. Bij
gebruik van het civiele net, is het belangrijk
goede aandacht te besteden aan
kabeldoorvoer in de bunker*. Dat moet op
zo’n manier worden uitgevoerd, dat de kabel
niet wordt lostgetrokken bij eventuele
schokken van ontploffingen. Een afbeelding
uit Constructie van Schuilplaatsen laat zien
hoe dit zou moeten worden uitgevoerd; zie
hieronder.

De keuken, met links aanrecht en heetwaterreservoir. Rechts deur en doorgeefopening naar de
kantine. De deur onderaan geeft toegang tot de
opslagruimte voor proviand.

In de ruimte voor proviandopslag is ook een
luik dat toegang biedt tot de reinwatertank.
Vervolgens langs de korte zijmuur komen we
in de noodstroomruimte. Daar staat, op een
betonnen fundering, de DAF-dieselmotor die
voor die noodstroom moet zorgen.

Naast de noodstroomvoorziening wordt ook
aangeraden* om noodverlichting paraat te
hebben, in de vorm van minimaal één lamp
op batterijen per zeven personen.
Twee luiken in deze ruimte; één biedt
toegang tot de olietank. De ander, die het
dichtst bij de buitenmuur, tot de
vuilwatertank. De plattegrond hieronder toont
de positie van diesel en de verschillende
luiken.
Boven de noodstroomruimte staat een
opbouw op de bunker. Daarin zit de
knaldemper van de uitlaat van de
dieselmotor. De opbouw dient ook voor de
faecaliënopslag... Bouwtekening en foto’s
tonen slechts een klein gebouwtje. Op de
bouwtekening is een soort dubbele
ondergrondse aanbouw te zien, maar boven
het dak van de bunker. Wellicht was die
bedoeld voor de faecaliën, maar hoe die daar
moeten komen onder
oorlogsomstandigheden, is me een raadsel.

Helaas... in 1994 geen foto gemaakt van de diesel.
Daarom grijpen we voor een voorbeeldfoto
opnieuw terug op Olst. Deze foto is in 2000
gemaakt in de hospitaalbunker aldaar.

Tijdens het bezoek in 1994 doet de diesel het
nog prima! Noodstroom wil zeggen dat deze
voorziening alleen wordt gebruikt in geval
van nood. Onder normale omstandigheden
dus gebruik van het civiele net. Maar
bijzonder is dat de voor dit artikel gebruikte
bouwtekening niet duidelijk maakt waar
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Dan weer een wat grotere ruimte, waar de
ventilatieapparatuur staat opgesteld die zorgt
voor de luchtverversing. Het systeem dient
voor vier doelen*:
 Zuurstofgehalte op peil houden.
 Koolzuurgehalte beperken.
 Verwijderen waterdamp.
 Warmteafvoer.
Buitenlucht wordt aangezogen via een
ventilatiekanaal dat begint in één van de
gebouwtjes bovenop het duin. Vanuit die
opbouw wordt de lucht omlaag gezogen naar
het zandfilter. Naast de opbouw is een
betonnen luik met daaronder een koker naar
het zandfilter. De filterruimte bestaat uit twee
verdiepingen die te laag zijn om te kunnen
staan. Volgens de plattegrond is de
filterruimte alleen te bereiken via het
buitenterrein, via betonluik en koker. Zowel
deze koker als luchtschacht beschikt over
stalen treden. Er is ook een secundaire
luchtschacht. Die komt niet uit in de opbouw,
en de toepassing is me niet duidelijk.

De twee plattegronden tonen de positie van de
ondergrondse opslagtanks. Zie blz 10 voor de
legenda. Hieronder de plattegrond van de op blz 17
beschreven behuizing voor knaldemper en
faecaliënput.
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Voorbeeld van een zandfilter, niet speciaal exact
gelijk aan die in de bunker in Noordwijk.

Een filter is nodig om eventueel besmette
buitenlucht schoon in de bunker te krijgen
Een filter met zand is daartoe de meest
eenvoudige vorm. Besmetting moet uit de
lucht verdwijnen door die langzaam door het
zand te zuigen. Afdoende bescherming wordt
geboden door een zandfilter te combineren
met koolfilters*. Die bevinden zich
ongetwijfeld in de ventilatieruimte. Gebruikte
lucht uit de bunker wordt afgezogen via de
afvoerventilatie. Die komt buiten uit in de
eerder beschreven opbouw die ook ruimte
biedt aan de nooduitgang.
Handmatige bediening van de ventilatie is
ook mogelijk. Ook deze ruimte heeft
betonnen verhogingen voor het opstellen van
de apparatuur. Ook in deze ruimte hangen in
1994 interessante plattegronden, waarvan
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één het luchtverversingssysteem duidelijk
toont.

We komen nu in de hoek met de andere
lange buitenmuur. Daar zijn, onbereikbaar
vanuit de werk- en slaapruimtes: de
luchtschacht, de secundaire luchtschacht en
het zandfilter.

Voorbeeld* van een koolfilter (boven) en voorbeeld
van noodaandrijving van de ventilatie (onder).
Boven en onder een foto en een plattegrond van
het hierbij behorende bovengrondse gebouwtje.
Duidelijk zichtbaar op de foto de grote jaloezieën;
op de plattegrond helemaal links waar nog net een
pijltje is te zien. Aan de rechterkant, gearceerd
getekend, de toegang tot het zandfilter.

Even terugkomend op de ondergrondse
tanks. Dat zijn er drie. De buisvormige
schoonwatertank ligt onder proviand- en
noodstroomruimte. De vierhoekige
vuilwatertank ligt in het verlengde, onder
noodstroom- en ventilatieruimte. De
watertanks liggen het dichts bij de
buitenmuur. Dan is er nog, meer naar
binnen, de buisvormige olietank. Die is het
langst; net zo lang als de twee watertanks bij
elkaar, en ligt dus onder alle drie de
genoemde ruimtes. De drie tanks liggen in de
betonnen vloer, die hier 2 m dik is en dus
forser is uitgevoerd dan de vloer in de rest
van de bunker. Zie de bovenste twee
plattegrondjes in de linkerkolom van
bladzijde 18.
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Terug naar de kantine. Tijdens ons bezoek
begin 1994 hangen daar enkele interessante
plattegronden aan de muur. Een grote
overzichtsplattegrond van de hele bunker, en
een kleinere waar het rioleringssysteem op
staat afgebeeld. Mogelijk toch meer over de
afvoer, waar we het bij de
ontsmettingsruimte al even over hadden...
Eén kwadrant van de bunker blijft nog over.
De eerder genoemde dwarsgang biedt aan
het eind linksaf toegang tot de kantine. Gaat
men rechtsaf, dan zijn daar de laatste
ruimtes. Eerst links een grote directie- en
vergaderkamer. Daarnaast het
berichtencentrum. Vanuit dat centrum is er
ook een deur naar de eerder genoemde
kamer voor de typistes. Tenslotte nog drie
kleine vertrekken aan de korte zijmuur. Links
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een kamertje voor de telegrafist, in het
midden een voor de telex en rechts de
telefooncentrale.
De gebouwtjes die boven de grond uitsteken
zijn noodzakelijk voor toegang, nooduitgang
en aan- en afvoer van lucht. Om zaken als
radioactiviteit en chemische of biologische
besmetting zo weinig mogelijk kans te geven,
moeten de openingen zo klein mogelijk zijn
en goed worden afgeschermd*. Zo zijn de
luchtschachten afgesloten met luiken en
jaloezieën. Doorgangen van leidingen en
kabels moeten bij dit soort bouwwerken altijd
goed worden afgestopt.

Al deze vertrekken en vooral de mensen die
er werken, moeten het mogelijk maken de
inzet van de koopvaardijvloot in oorlogstijd
voor langere tijd te leiden. Zie het kader aan
het begin van de beschrijving; verblijf in deze
bunker lijkt toch redelijk comfortabel. Ook
uitgaand van een grotere bezetting dan het
aantal slaapplaatsen, is een totaal van zeven
toiletten/urinoirs en drie douches
omvangrijker dan bijvoorbeeld op veel
campings!
Tenslotte, best nog veel onduidelijkheden
over de inrichting van de bunker... Mochten
lezers nog aanvullingen weten, dan houdt de
auteur zich van harte aanbevolen!

Nog een uitsnede uit de grote bouwtekening. We zien hier de verblijfsruimte voor het personeel, met
slaapkamers en sanitair. Nummers 6 tot en met 10 zijn slaapvertrekken, net als 13 en 14.
Nummers 11 en 12 zijn sanitaire ruimtes met wc’s en douches. De rechthoekjes met een W, zijn wastafels.
Onder de afwerking van de vloer van het onderkomen.
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Organisatieschema Civiele Verdediging (via Raphael Smid)
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Rechts ingangsopbouw. In het midden aan de horizon de antenne op de bunker van de CdK Zuid-Holland.

Het einde van de bunker
De voorkeur van Staatsbosbeheer na de
overname in 1988 gaat uit naar complete
afbraak van de bunker. De uitvoering van dit
plan is echter te duur. Daarom besluit men
om de vier bovengrondse bouwwerken te
slopen. Voordat men daartoe overgaat, wordt
de bunker in januari 1994 twee dagen
opengesteld voor het publiek.
Een deel van het materiaal is dan nog
aanwezig, zoals de pantserdeuren, de nog
werkende DAF-dieselmotor en de installatie
voor de ventilatie. Aan de wanden hangen
enkele interessante bouwtekeningen en
plattegronden van ventilatiesysteem en
afwatering. Later in 1994 is het bruikbare
materiaal uit de bunker verwijderd, zoals
dieselmotor, deuren, kranen, spoelbakken en
douches. Dit werk wordt gedaan door een
vrijwilligersorganisatie, met als doel het
materiaal naar een ziekenhuis in Roemenië te
brengen. De vier bovengrondse bouwwerken
worden daarna gesloopt. Een deel van het
puin is in de schachten geworpen. Tenslotte
is daaroverheen zand gestort. In het
landschap herinnert niets aan de bunker.
Dik Winkelman
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