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Aanwezig: 

❖ Martin de Roode 

❖ Gerard Huigen 

❖ Jos Gouman 

❖ Betsy Gouman 

❖ Andre Janssen 

❖ Fred Buisman 

❖ Leen Snoey 

❖ Willem de Hollander 

❖ Inge de Ritter 

❖ Chris Hoogendoorn 

❖ Jean Paul Schouten 

❖ Rien v Meggelen 

❖ Adrie Doorduin 

❖ Cor Geluk 

❖ Barry Zuidgeest 

 

 

Verslag 

Inleiding 

Korte voorstellingsronde. Inclusief inleiding over de subsidiesporen en Erfgoedlijn. 

Welkom aan alle aanwezigen, bijeenkomst op basis van de ideeën die we hebben op (i) 

langere termijn en, nog interessanter (ii) op korte termijn. 

Subsidie ideeën 

Kort verhaal over alle ideeën ingediend en soms het ‘waarom niet’. 

Een “nee” op je idee wilt niet zeggen dat deze niet goed was alleen niet ingediend wordt 

voor een subsidie-aanvraag. 

Erfgoedlijn zal blijven bestaan dus vooralsnog geen opdrogen van subsidie maar… als ergens 

de Corona geldtekorten vandaan moeten komen weet je het nooit. 

Cor geeft een uitleg van de subsidie inzet met dank aan de vele op- en aanmerkingen. 

De ideeën van de vrijwilligers zijn allen goed en zeker rijp voor doorpakken, echter we 

moeten naar iets toe wat binnen de doelstellingen van de erfgoedlijn valt. 

Één ervan is de communicatie en uitdragen naar toekomstige generaties. Het idee van 

Gerard, de digitale verhaalvertelling in een 2D wandkaart met een 3D visuele voorstelling 

(een multimediawand). Een ondersteuning van de gidsen verhalen en betrekken van de 

jongere generatie.  

Een tweede is de herindeling van het buitenterrein, een samenvoeging van meerdere ideeën. 

We hebben nu de bunkers open (481,409,424) en straks ook de 433, alleen de verbinding is 

er niet echt. De mensen worden op het buitenterrein, het gebied dat deze bunkers moet 

verbinden, ontvangen. 

We moeten de sfeer terugbrengen naar de jaren 40. 

Bestrating van betonklinkers uit de jaren 60 niet meer wenselijk, terug naar de klinkers 

(waalformaatjes) uit vroegere jaren (zie Duinhuisjes). 

Afrastering, ingangspoort aanpassen, e.d. 

Eigenlijk is ook dit communicatie. Door de Corona zijn we al een beetje naar buiten 

geschoven met het binnenverhaal, dus moeten we onze aandacht ook op de omgeving 

richten.  

Deze ideeën zijn uitgeschreven en ingediend, we hopen 3e kwartaal (na de pitches van de 

aanvragen in september) reactie te krijgen. 

Terug naar hetgeen we hebben gedaan: 

Bereitschaftsraum, prima, 

Kantine, prima, 

JLO kamer, prima.. alles is er (en op tijd) gekomen. Concentreren op één ding en 
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systematisch afronden is belangrijk, de valkuil om alles tegelijk en in één te willen doen is 

verraderlijk.   

Volgorde uitvoering 

Vooruitlopend op de subsidie buitenterrein moeten we ons richten op de 433 

aggegraatbunker. Doelstelling is om deze als eerste snel op te pakken. Wordt komende 

vrijdag met het ZHL besproken en ingezet. Model van de 433 staat in het diorama, destijds 

door Jos uitgezocht en aangebracht. 

Dan de 424. Wens is om ook deze te gaan afronden om echt als onderdeel op te pakken 

van één of meerdere rondleidingen. 

Er is een plan van de inhoud en invulling, er is alleen geen planning aan gekoppeld. Deze 

moeten we gaan opstellen om op een moment te kunnen zeggen: deze is gereed. 

Dan de ontvangstruimte, mochten we geen subsidie krijgen dan willen we er toch wat 

mee. 

Dan de buitenruimte, zie hiervoor , we moeten er iets mee zeker als we de 433 ook erbij 

hebben betrokken 

Dan de expositieruimte, die wilden we met de 75 jaar achtergrond al opnieuw oppakken 

(bevrijdingskamer). We gaan deze aanpakken voor die 75 jaar bevrijding gereed te maken, 

en …. We gaan deze meer oppakken naar de originele ruimte. 

Deze is destijds snel aangepakt als noodzaak omdat deze snel en ongewenst vrij kwam. 

Inge vraagt hoe dit past in het beeld van de 75 jaar want dan moeten we ook hout voor 
deze kamer zien te krijgen. 

Proces en rolinvulling 

Wie doet wat / Planning e.d. ? 

Geen groepjes per onderdeel, het “wij” gevoel breed inzetten. 

 

Kort verhaal van wat we willen en waarom ? 

Planningen van alle onderdelen die we aanpakken moet opgezet worden, duidelijke 

tekeningen/wensen van waar we mee bezig zijn. Aanpassingen kunnen dan in principe niet 

voorkomen alleen als het nu eenmaal niet anders kan, dan komt de rol van Gerard in beeld.  

Ideeën moeten eerst op papier komen, moet duidelijk zijn wat we nu eigenlijk gaan doen. 

Aanpassingen kunnen niet zomaar. Tot op heden zijn er geen concrete afspraken en 

planningen aan de voorkant neergelegd. We moeten een idee hebben waar we heen willen 

en wat we gaan aanbrengen. 

Gerard krijgt hier een verbindende rol in. We zijn één club vrijwilligers die alleen wat strakker 

gemanaged moet worden. Wederzijdse irritatie moeten we vermijden. Communicatie en 

duidelijkheid moet geoptimaliseerd worden. Gerard is een beslisser, uiteraard is de kennis en 

ervaring nodig van Adrie maar… Gerard is de uiteindelijke beslisser. 

Tevens de juiste mensen toevoegen aan de app. Als er gidsen zijn die graag aan de TD-app 

willen worden toegevoegd kan dat altijd. Adrie is beheerder dus dan daar melden. 

Fred wilt opmerken dat ‘na werkzaamheden de klerezooi wordt opgeruimd’. Dat zou gewoon 
moeten. Allen eens. Cor refereert aan alle bunkers dat we iets beheren wat van een ander is, 
we moeten af en toe gewoon eens kijken van hoe de situatie in elkaar zit. 
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Oranje map 

Adrie geeft aan dat we een “oranje map” hebben waarin acties en onderhoud puntjes in 

opnemen. Iedereen kan dit bekijken en invullen. Gerard beheert deze (vanaf nu zeker) en 

hierin staan de te ondernemen acties. 

 

Techniek en onderhoud en apparaten 

Luchtbehandeling, ooit gebouwd door de fa Artos/Vught begint langzaam missertjes te 

vertonen. We gaan professionele hulp (essent/energiewacht) inschakelen om deze te laten 

nalopen.  

Dieselgenerator—ook deze gaat via de DAF opgepakt worden, we ontlasten onze mensen en 

gaan deze laten nakijken door professionele hulp. Adrie verbaasde zich hierover omdat hij 

nooit benaderd was over deze oplossing. Betsy geeft aan dat we de afhankelijkheden van 

mensen (m.n. op apparatuur) moeten beperken. Cor vult aan dat we alle veranderingen 

even bespreken met elkaar. 

Hoe we het ook doen, het is allemaal in het kader van ‘risico beperken’ en onafhankelijk 

worden van mensen. Iedereen doet zijn stinkende best alleen we willen doorpakken op alles. 

Nabranders 

Jos geeft aan dat we ook nog ideeën hadden met de modelbouw ? Ook hier moeten we wel 

vooraf bedenken wat we doen als dit in relatie met projecten staat.  

Cor beantwoordt met de opmerking dat we nog steeds een brainstormsessie voor een LTP 

willen opzetten met de modelclub. 

Martin refereert aan de 3D beelden en relatie met modellen, afstemmen. 

Concreet en afspraken 

1. Zie hiervoor: opzetten van de diverse plannen op papier, zichtbaar maken voor allen. 

a. Wat gaan we doen aan en in de 433- opschrijven, tekeningetje 

b. Wat gaan we doen in de 424- opschrijven, tekeningetje 

c. Wat gaan we doen met de ontvangstruimte- opschrijven, tekeningetje 

d. Wat gaan we doen met de Buitenruimte- opschrijven, tekeningetje 

e. Wat gaan we doen met de expositieruimte- opschrijven, tekeningetje 

2. Welke planningen hangen we aan de onder 1a t/m 1e beschreven ideeën. 

Ook op papier zetten (Excel document van maken) 

3. Gerard coördineert alles 

4. Mensen aan de TD app toevoegen , die dat willen. 


