
Bezoek aan het Atlantikwall Centrum te Huisduinen  

 

op 9 september 2019 ten 14:00 met Paul Jansen op een oriënterend bezoek geweest bij dit centrum  

Wat opvalt is het gebouw waar het centrum IN gebouwd is  Het is 

het vroegere administratie / Casino logement gebouw van de 

Kriegsmarine. Het is gebouwd op het vroegere Galgenveld van 

Huisduinen en bestaat in de huidige situatie uit een 

poortgebouw aan de toegangsweg, een hoofdgebouw en een 

constructieloods. De constructieloods is verbouwd tot een 22 

stuks tellend appartementsgebouw Op de voorgevel is nog 

steeds het wapenembleem te zien wat de Duitsers daar 

aangebracht hebben.  

 

De bouwstijl is geheel volgens de altijd pompeuze bouwplannen van de architect van het 3de rijk Albert 

Speer en dat is best ongebruikelijk, omdat de gebouwen in het “Ausland” altijd opgingen in de omgeving  In 

dit geval dus duidelijk niet  Het is een gebouw met een zuilengalerij en brede trappen  Het is een opvallend 

gebouw in neoclassicistische bouwstijl  

Via deze trappen kom je nu ook bij de ingang van het Atlantikwall Centrum  Het is een klein museum als ik 

het zo zeggen mag  Een tweede museum wat al langer bestaat is het Atlantikwall Museum in IJmuiden . In 

Huisduinen is het wat bescheidener opgezet hoewel er wel plannen zijn voor uitbreiding naar de 

keldercomplexen  Het gebouw was onderdeel van een groter complex, het zogenaamde Marine Artillerie 

Zeugamt, waar onderhoud werd gepleegd aan geschut. Het pand werd in 1942 in gebruik genomen als 

Administratiegebouw. Direct na de Tweede Wereldoorlog kwam het complex in gebruik bij de 

Koninklijke Marine als terrein voor Ontwikkeling, Sport en Ontspanning (O.S.&O.).en voor zowel de 

Artillerie van de Koninklijke Landmacht , als die van de Koninklijke Marine. Deze situatie bleef bestaan tot 

1992.  Na het vertrek van de Koninklijke Marine is het in vergetelheid geraakt. Het terrein en het gebouw 

vervielen en in 2009 werd het ook nog eens grotendeels door brand verwoest.  



Het Administratiegebouw, in de volksmond het “Casino”, werd in 1942 gebouwd voor het onderbrengen van 

de Duitse Marine in Den Helder. *hoewel die naam Casino wel goed gekozen is want een Officieren verblijf 

in Duitsland heet CASINO)  In Nederland is deze zoals al aangehaald een  bouwstijl die erg bijzonder is. 

De Duitse bezetter zetten, meestal gebouwen neer die pasten in de landelijke bouwstijl om vanuit de lucht 

niet herkend te worden door vijandelijke vliegtuigen. Mogelijk is in dit geval voor een statige uitstraling 

gekozen omdat het gebouw ook een officiersmess was.  

Als je binnenkomt is het eerste wat opvalt een grote zwaar verbogen propeller van een Lancaster, 

gevonden in de bodem van de Noordkop  Eerst maar eens een praatje gemaakt met de jongedame die de 

bezoekers verwelkomt  Wat is de connectie van onze Koninklijke Marine met de Atlantikwall . Daar bedoel 

ik mee ,wat heeft onze marine na WO2 nog voor complexen gebruikt als onderkomen behalve dan als 

OS&O en Artillerieonderhoud  Buiten het terrein vind je de zogenaamde Kroontjesbunker ook na WO2  

door de KM gebruikt voor Beveiligings Burgerbevolking oefeningen  

MAAR dit komt dan als een van de zaken voor voren in de Marine kalender editie 2022. Hier zal het 

complete verhaal te lezen zijn tenminste als diegenen die de info hebben mee willen werken  

https://www.bing.com/videos/search?q=Kriegsmarine+lied&&view=detail&mid=096FA0C44C7CE774CF07096FA0C4

4C7CE774CF07&&FORM=VDRVRV 
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https://atlantikwallcentrum.nl/ 

Het centrum is te bezoeken tegen een klein bedrag maar er zijn ook combikaarten te koop met recht op toegang tot 

fort Kijkduin . Dit fort ligt op een steenworp afstand van het Atlantikwall Centrum  

 

 

https://atlantikwallcentrum.nl/

