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De Atlantikwall: een 5.000 kilometer
lange verdedigingslinie van de Noordkaap tot de Pyreneeën.
Omslagfoto: het voormalige
vuurleidingscentrum aan de
Strandweg in Hoek van Holland.
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Atlantikwall Hoek van Holland
Vanwege de strategische ligging werd Hoek van Holland in de Tweede
Wereldoorlog door de Duitsers omgebouwd tot een zogenoemde Festung:
daarmee was ‘Hoek’ één van de best verdedigde gebieden langs de kust.
De Festung Hoek van Holland maakte deel uit van de Atlantikwall, de Duitse
verdedigingslinie die zich langs de kust uitstrekte van Noorwegen tot aan
Spanje. Deze ﬁetsroute laat u kennismaken met de vele sporen van de
Tweede Wereldoorlog en de Atlantikwall die nog aanwezig zijn in en om
Hoek van Holland. Ook ﬁetst u langs enkele gebouwen uit de periode van
vóór de Eerste Wereldoorlog en de tijd van de Koude Oorlog.
Deze route leidt u door Hoek van Holland en de gemeente Westland en
maakt gebruik van het ﬁetsknooppuntennetwerk. De route is ongeveer 30
kilometer lang. De route biedt suggesties voor uitstapjes op de route of een
routeverkorting, maar u kunt ook zelf, eventueel met behulp van een digitale ﬁetsrouteplanner, uw route bepalen. Het gebruik van de knooppunten
maakt het zelf kunnen aanpassen van de route gemakkelijk.
De route start bij het Fort Hoek van Holland. Daar is parkeergelegenheid en
horeca. U kunt uw route ook beginnen bij restaurant de Bosrand bij het
Staelduinse Bos, bij de sportvelden in Naaldwijk of bij de Intratuin in
’s-Gravenzande.


Tip: Atlantikwallroute Den Haag-Scheveningen
Er is ook een ﬁetsroute langs Atlantikwallsporen in Den Haag en
Scheveningen. U kunt aansluiten op deze route via ﬁetsknooppunt 9.
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Atlantikwall
Om de veiligheid van Duitsland te waarborgen begon Nazi-Duitsland
vanaf 1933 met de bouw van de Westwall. Deze Westwall betrof verdedigingswerken langs de grens met Frankrijk en bestond uit tankversperringen,
bunkers en loopgraven. Acht jaar later was West-Europa bezet en werd een
begin gemaakt met de bouw van een verdedigingslinie langs de gehele
Europese kust. Deze Atlantikwall liep van de Noordkaap langs de gehele kust
tot aan de grens met Spanje. De Atlantikwall, in totaal meer dan 5000 kilometer lang, werd nooit in zijn geheel voltooid.
Anders dan de naam doet vermoeden was de Atlantikwall geen aaneengesloten muur van verdedigingswerken. Hoek van Holland speelde een
belangrijke rol in deze verdedigingslinie. Samen met elf andere plaatsen
langs de West-Europese kust werd Hoek tot Festung verklaard: de hoogst
mogelijke verdedigingsstatus die een gebied door het Duitse opperbevel
toegewezen kon krijgen. Hoek van Holland werd zo het best verdedigde stuk
Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Tussen de Festungen werden verdedigingsposten gebouwd. De Atlantikwall
werd daardoor een aaneenschakeling van kustbatterijen, versperringen en
ondersteuningsbunkers. Er werd artillerie, luchtafweer en antitankgeschut
neergezet; er werden versperringen aangelegd in de vorm van tankgrachten
en drakentanden. De bouw van de bunkers werd in sterke mate gestandaardiseerd. Op deze manier konden in korte tijd veel bunkers worden neergezet. Elk bunkertype heeft zijn eigen aanduiding. Zo staat het typenummer
621 voor een manschappenbunker en 134 voor een munitiebunker. Tijdens
de geallieerde invasie in Normandië op 6 juni 1944 werd de Atlantikwall
doorbroken. De verdere bouw is
toen grotendeels stilgelegd.

In februari 1944 inspecteerde het
opperbevel van de Wehrmacht in
Nederland de Zuid-Hollandse bunkers
van de Atlantikwall (Bundesarchiv).
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Festung Hoek van Holland
De aanwijzing tot Festung had voor de dorpen en de bevolking van Hoek
van Holland en het Westland grote gevolgen. Het gebied werd tot Sperrgebiet verklaard en het dorp, ‘de oude Hoek’, werd met de grond gelijk
gemaakt. De bewoners moesten vertrekken en elders een onderkomen
vinden. Op het toen weer open stuk land werden zware kust- en luchtdoelbatterijen gebouwd, verschillende hoofdkwartieren en een dubbel landfront
met tankgrachten: de hoogste concentratie verdedigingswerken ooit op
Nederlands grondgebied gebouwd.
Het binnenste landfront bestond uit een tankgracht van zo’n 20 meter
breed en 4 meter diep. Deze gracht is in de loop der jaren zo goed als
gedempt. Wel zijn nog enkele bunkers te zien die langs deze tankgracht
stonden. Het buitenste landfront liep door de gemeente Westland (’s-Gravenzande – Heenweg – Naaldwijk – Oranjepolder). Deze tankgracht had
dezelfde afmetingen, maar was 20 kilometer langer. Van deze tankgracht is
nog een groot deel bewaard gebleven. Een groot deel van de huidige waterlopen in ’s-Gravenzande was ooit onderdeel van de vroegere tankgracht.

Lanceerinrichtingen
Vanaf een locatie in het Staelduinse Bos konden V2-raketten richting
Engeland worden gelanceerd. Ook in de omgeving stonden zulke installaties: bij Ockenburg/Loosduinen stond een V2-installatie en in Vlaardingen
en Delft stonden V1-installaties. Nadat in 1944 Noord-Frankrijk verloren was
gegaan voor Duitsland kon vanuit Hoek van Holland Engeland nog nét
worden bereikt; vanuit Zeeland was dat vanwege de afstand niet mogelijk.
Daarmee werd de Festung nog belangrijker en was men nog alerter op alles
wat er in en rond Hoek van Holland gebeurde. Zo zijn in november 1944
enkele inwoners na een aanval op de spoorlijn uit nieuwsgierigheid ter
plekke gaan kijken. Zij werden opgepakt en later doodgeschoten. Zulke
gebeurtenissen werden veelvuldig doorverteld aan nieuwe generaties en
kregen een plek in de geschiedenis van de Hoekse gemeenschap.
Hoek van Holland bezit drie rijksmonumenten:
het Fort 1881, de kazematten en de Torpedoloods.
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Van ongewenste herinnering tot (hergebruikt) erfgoed
In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog werden de bunkers
gezien als herinnering aan een tijd die men juist wilde vergeten. De wederopbouw vroeg alle aandacht: er was behoefte aan huizen en wegen. Als
gevolg daarvan vormden de bunkers soms een obstakel voor deze plannen.
Zo zijn veel objecten gesloopt en ook heel letterlijk onder woningen
verdwenen.
Sommige onderdelen van de Atlantikwall zijn later weer hergebruikt ten
tijde van de Koude Oorlog. Dit geldt met name voor de bunkers in het Staelduinse Bos, bij Vineta en het Fort 1881. Andere zijn hergebruikt bij latere
ruimtelijke ontwikkelingen.
Sinds de jaren ’90 van de vorige
eeuw is men de cultuurhistorische waarde van de Atlantikwall
gaan inzien; de complexen hebben daarom ook monumentstatus gekregen. In Noordwijk,
Scheveningen en in Hoek van
Holland zijn speciale Atlantikwall-musea ingericht. De vrijwilligers van deze musea heten
u van harte welkom.
Onze ﬁetstocht begint bij een
van deze musea: het Fort 1881
Hoek van Holland. Het Fort
heeft parkeermogelijkheden en
een horecagelegenheid en is
ook met openbaar vervoer goed
bereikbaar. Station Hoek van
Holland Haven ligt op ongeveer
700 meter.

Duits propaganda-afﬁche uit 1943.
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Fort 1881 Hoek van Holland
Het Fort is rond 1881 gebouwd aan de Nieuwe Waterweg voor de verdediging van de Rotterdamse havens. In het bouwwerk krijgt u in de vele ingerichte kamers en diorama’s een beeld van het leven in het Fort. Ook is er
aandacht voor de rol van het Fort tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hier vergaderde de regering op 13 mei 1940 voor het laatst alvorens naar Engeland
te vertrekken.

Fort Hoek van Holland omstreeks 1910.

Het Fort had geen militaire functie tijdens de Tweede Wereldoorlog; wel
werd er door de Duitsers een omvangrijke bakkerij in gevestigd. Een bezoek
aan dit monumentale pantserfort is meer dan de moeite waard; voor jong
en oud een boeiende ervaring om door dit spannende Fort te lopen en te
zien hoe onze voorvaderen daar vanaf 1889 gediend hebben. Voor meer
informatie: www.forthvh.nl
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Fort Hoek van Holland in 2014: bezoekerscentrum Fort 1881.

Staand met uw rug naar het Fort gaat u linksaf (Stationsweg). Aangekomen bij
NS-station Hoek van Holland Strand gaat u linksaf de Strandweg op. Onderweg
richting het strand ziet u links het Nationaal Reddings- en Veerdienstmuseum
Jan Lels en het Atlantikwall-museum Hoek van Holland.
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Atlantikwall-museum Hoek van Holland
Aan de Noorderpier van Hoek van Holland in een geschutsbunker van
het type 611 vindt u het Atlantikwall-museum. Met dit museum houdt een
groep enthousiaste vrijwilligers de herinnering aan deze relatief onbekende
bladzijde in de Nederlandse geschiedenis levend. U maakt kennis met een
historisch gebouw, maar ook een collectie authentieke uniformen, wapens
en andere voorwerpen uit de bezettingstijd. Naast het originele Duitse
geschut in deze bunker is een groot aantal fotopanelen, overzichtskaarten,
maquettes en levensechte diorama’s aanwezig. Het museum organiseert
onder andere rondleidingen.
Als onderbreking van de ﬁetstocht kunt u – zonder (digitale) aanmelding
vooraf – op een zaterdag- of zondagmiddag tijdens het laatste weekend van
de maand zich in het museum aanmelden om in de zogeheten ‘Tafelbunker’
mee te lopen met de Nordmole-rondleiding. Tijdens deze rondleiding
bezoekt u dan o.a. het voormalige ‘Wehrmachtsheim’, tegenwoordig Restaurant ‘Het Jagershuis’ (Badweg 1). Voor meer informatie over de openingstijden en activiteiten van het museum: www.atlantikwall-museum.nl

Het Atlantikwall-museum in Hoek van Holland aan de Noorderpier.
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Uitstapje: Kustbatterij en Troposcatter Vineta
Het Vineta-duin is beschermd natuurgebied en niet toegankelijk. Het
Vinetaduin is van oorsprong een heel oud duingebied dat is vergraven voor
de aanleg van de bunkers voor de Atlantikwall.
Vóór 1940 bouwde het Nederlandse leger hier al de kustbatterij V. De Duitse
Marinekustbatterij Vineta omvatte bunkers, munitiemagazijnen, een vuurleidingpost, diverse manschappenverblijven en de restanten van een radarinstallatie. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het gebied als oefenterrein
voor militairen gefungeerd. De grote paraboolantennes maakten deel uit
van een radarverbindingsstation, de zogeheten Troposcatter, dat het Amerikaanse leger hier vanaf de jaren ’60 in beheer had.
U rijdt verder op het ﬁetspad richting het strand en houdt rechts aan.
Bij ANWB-paddenstoel 24045/001 kiest u de richting Den Haag Kijkduin
(Strandboulevard). U volgt het ﬁetspad mee naar rechts en rijdt de Schelpweg
op. Hier kunt u links het parkeerterrein op om de Zeetoren nader te bekijken.

Zeetoren
Als onderdeel van de Atlantikwall-kustverdedigingslinie bouwden de
Duitsers op deze locatie een radarobservatiepost, de huidige Zeetoren. Ook
na de oorlog bleef de toren haar functie als observatiepost vervullen. Het
Navigatiestation Noordzee van Rijkswaterstaat nam er zijn intrek samen
met een bemand weerstation van het KNMI. Dag en nacht werden de bewegingen van schepen geobserveerd en werd het weer in de gaten gehouden.
Met de Zeetoren als uitvalsbasis kunt u begeleid of op eigen houtje het
gebied ontdekken. Voor meer informatie: www.zeetoren.nl
U vervolgt de route via de Schelpweg richting Hoek van Holland tot knooppunt
21. Hier steekt u linksaf de weg over en gaat het Noordlandsepad op. U blijft
rechtdoor rijden, rijdt de gemeente Westland in en via de Noordlandselaan komt
u op een punt waar het ﬁetspad de autoweg ontmoet. De ﬁetsroute gaat linksaf
verder over de Strandweg.
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wn 51 Noordlandseweg Zanddijk
wn (= Widerstandsnest) 51 vormde in oorlogstijd het hoofdkwartier van de ‘afdeling
Festung Hoek van Holland Nord’. Vanaf deze
locatie werd het commando gevoerd over
een deel van de Festung. wn 51 was een
cruciale schakel in de verdediging van
Festung Hoek van Holland. Het complex
was extra bijzonder vanwege de camouﬂage. De bunkers waren beschilderd als
woonhuis: daken, schoorstenen, ramen,
bloemenvazen en zelfs ﬁguranten, zoals een
oude dame achter het raam, werden op de
bunkers geschilderd. En het werkte: de geallieerden gaven op hun spionagekaarten het
complex lange tijd aan als ‘woonwijk’.

Een als woonhuis gecamouﬂeerde bunker
in ’s-Gravenzande (Bundesarchiv)

wn 52 Perzikenlaan
Deze route brengt u langs bunkers van de Atlantikwall. Sommige bunkers zijn nog goed te herkennen in het landschap; anderen liggen verscholen onder groen of zijn hergebruikt als fundering voor huizen of als ondergrond voor tuinen. Op sommige plaatsen langs de route zijn de bunkers
afgebroken of opgeblazen omdat ze in de weg lagen bij de ruimtelijke plannen in de jaren na de oorlog. Ook wn 52 kwam letterlijk in de weg te liggen.
Hier koos men voor een andere oplossing: deze bunker heeft men laten
afzinken. Het zand onder de bunkers werd weggegraven en zo ontstond een
put. De put werd gevuld met water waardoor de (onder)grond drassig werd
en de bunkers door hun gewicht als vanzelf wegzonken. Een vluchtige voor-
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Atlantikwall – Hoek van Holland route
Aansluitingen op de route
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bijganger ziet op deze locatie
in de 21e eeuw ‘alleen’ een
tuinbouwgebied; u weet nu
beter.

Een bunker die na de oorlog
werd afgezonken in een put
water.

Fietsend over de Noordlandseweg langs vakantiepark Vlugtenburg komt u aan
het einde van de weg bij een T-splitsing. Hier gaat u rechts de dijk op. Bij knooppunt 51, bij Slag Beukel aangekomen, steekt u de Strandweg over en rijdt rechtdoor. Bij een tunnel aankomen is de keuze aan u:
• U kunt door de tunnel rechtdoor ﬁetsen om via Ter Heijde, knooppunt 9, via de
’s-Gravenzandseweg (terug) te ﬁetsen richting wn 53.
• Wie de route afkort gaat linksaf de dijk op en slaat bovenaan rechtsaf de weg
Arendsduin op. Zo komt u op de Monsterseweg/N211 bij de volgende Atlantikwall-bestemming aan: wn 53.

Ter Heijde
Wat nu een klein schilderachtig vissersdorpje lijkt is in werkelijkheid een
locatie waar zich in de geschiedenis dramatische gebeurtenissen hebben
afgespeeld. Voor de kust sneuvelde op 10 augustus 1653 de bekende admiraal Maarten Harpertszoon Tromp in de strijd tegen de Engelsen. Het dorp is
door de eeuwen heen meermalen weggespoeld en weer (landinwaarts) heropgebouwd. Ook voor de bouw van de Atlantikwall is het dorp volledig
gesloopt. De Atlantikwallbunkers in Ter Heijde liggen inmiddels allemaal
onder het zand.
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Om de kust en het (onder zeespiegelniveau liggende) achterland van ZuidHolland beter tegen het water te beschermen is in 2011 voor de kust van Ter
Heijde een groot schiereiland, de Zandmotor, aangelegd. Net als bij de Waddeneilanden verandert het schiereiland door de werking van de getijden en
andere invloeden steeds van plek. De ﬂora en fauna passen zich daar op een
natuurlijke manier als vanzelf op aan.

wn 53 Arendsduin
Op deze plek lag een groot bunkercomplex, een van de drie toenmalige
toegangen tot de Festung Hoek van Holland. Tegenwoordig vormt een groot
deel van de bunkers de fundering van verschillende villa’s en dient bijvoorbeeld als opslagplaats. Vandaar dat er wel bunkers op de ﬁetsroutekaart
staan, terwijl u geen bunkers ziet. Vanwege de omvang en het belang van
dit complex vertellen we op deze plaats toch kort iets over het complex.
Het complex Sperre Arendsduin omvatte 17 bouwwerken. Op deze locatie
werd de gracht onderbroken door een smalle toegang voor voetgangers en
gemotoriseerd verkeer, die werd beschermd door een beweegbare betonnen
versperring (‘Sperre’) over de weg. Na de oorlog is een deel van de bouwwerken door NS Werkspoor gebruikt. De tankgracht is gedempt en een deel van
de bunkers is door de ﬁrma Intratuin opgenomen in de wandeltuin.
Staande op het kruispunt Arendsduin/Monsterseweg kunt u rechtsaf naar de
Intratuin. Wie dit uitstapje overslaat en de route vervolgt gaat linksaf om bij de
eerstvolgende rotonde rechtsaf te slaan de Parallelweg/Koningin Julianaweg in.
U volgt deze lange weg door ’s-Gravenzande heen. Links en rechts van deze
weg vindt u enkele bunkercomlexen.

wn 49 Boerenlaan
Complex wn 49 beschermde andere complexen(wn 52 en 53) en de
omliggende omgeving. Van de tien oorspronkelijke bouwwerken resteert
nog een beperkt aantal bunkers. Een deel van de bunkers is gesloopt voor de
aanleg van de Koningin Julianaweg. In een van de bunkers heeft de eigenaar
een ﬁlmzaal ingericht en op de bunker een sauna met terras gerealiseerd. Bij
de opzet van de wijk Tuinveld (’s-Gravenzande) werd de locale geschiedenis
in ere gehouden door een van de straten ‘Gedempte Tankgracht’ te noemen.
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wn 48 Leeuweriklaan
Op dit punt maakte de Tankgracht een scherpe bocht en liep het achterland in. De tankgracht diende daarmee als een val indien de vijand ook landinwaarts zou willen trekken. Vanuit de geschutsbunker kon men schieten
tot bij Naaldwijk (wn 45 Waalbrug). wn 48 had ook tot taak het hoofdkwartier wn 51 te verdedigen. De aanwezige bunkers zijn later opgenomen in
nieuwe plannen en vormen de fundering voor de tuinen van de appartementen. En zo komt het dat u hier (ogenschijnlijk alleen) een mooi stuk
groen en een appartementencomplex kunt zien.

wn 47 Oranjepark
Ook hier ziet u hoe sporen uit het verleden ingepast zijn in latere planologische ontwikkelingen. In het huidige Oranjepark vormen de resterende
bunkers een mooi heuvelachtig landschap. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog kwam in dit complex het diepste deel van de tankgracht uit. Vanaf
dit punt en andere punten o.a. wn 48 kon de tegenstander, dat wil zeggen
de Geallieerden, opgewacht en bestookt worden. Vanwege de gevoelige
ligging van deze locatie werden hier veel zware bunkers neergezet.
Net buiten de kern ’s-Gravenzande gaat u links af de Naaldwijkseweg op.
U steekt daarvoor twee keer de weg over. Bij knooppunt 65 kunt u uw route
inkorten door rechtsaf richting Heenweg te ﬁetsen.

In ’s-Gravenzande ziet u voorbeelden van
bunkers (wn 46) die gebruikt werden als
fundament voor woningbouw.
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Wie de uitgebreide route volgt rijdt rechtdoor richting knooppunt 17. Aan de
overkant van de weg links ziet u restanten van het Atlantikwallbunkercomplex
wn 45.

wn 45 Waalbrug
Deze post maakte onderdeel uit van het buitenste landfront. De kantelbare straatversperring kon met kabels en katrollen worden neergelaten. Dan
was de weg echt afgesloten. Om het water en de versperring te kunnen
beschermen was een tankkoepel gebouwd en de brug was voorzien van
explosieven. Van het buitenste landfront was dit complex een van de meest
complete. Bij de ingang is nog de oorspronkelijke camouﬂage te zien. Tegenwoordig wordt het complex bewoond door vleermuizen.
Na wn 45 komt u bij een rotonde en het politiebureau. Hier ﬁetst u rechtdoor
over de Galgeweg om weldra rechtsaf te slaan de Groeneweg in. U volgt deze
weg tot het eind. U steekt de Oranjesluisweg over en gaat rechts naar de stoplichten op de Maasdijk. Daar steekt u de Maasdijk over en gaat direct weer
rechts om de Hoekbaan/Pettendijk over te steken. Aan de overkant van deze
weg komt u op een pad onder de Maasdijk. Aan uw rechterhand ligt hier de
Grote of Oranjesluis.

wn 30 Uitstapje buiten de route:
Spoorweg, Nieuwe Oranjespuisluis
Knooppunten van wegen, spoorwegen en waterwegen waren kwetsbare
plekken en van strategisch belang. Daarom werd ook hier een bunkercomplex gebouwd. Deze locatie was belangrijk omdat de geallieerden deze
wegen konden gebruiken voor hun oversteek, maar ook omdat de Duitse
bezetter zelf het spoor gebruikte voor bevoorrading en troepenverplaatsing.
Deze locatie was daarmee een interessante plek om verzetsdaden te plegen
en daarmee sabotagegevoelig. Op deze plek begon of zo u wilt eindigde het
buitenste landfront van de Festung Hoek van Holland.
Vanwege de aanleg van een bouwterrein zijn de meeste bunkers gesloopt.
Wat rest zijn enkele waardevolle objecten, zoals een manschappenbunker
met remise voor een antitankkanon. Van dit bunkertype zijn langs de gehele
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Atlantikwall maar een paar exemplaren gebouwd. Dit exemplaar is de laatste met een dak van 30 centimeter dikke stalen pantserplaten. Door het
gebruikelijke betonnen dak te vervangen door staal voldeed een dak van
‘slechts’ 30 centimeter in plaats van de gebruikelijke norm van twee meter.

wn 33 Oranjesluis
De Maasdijk was een belangrijke en strategische verbinding tussen Hoek
van Holland en het achterland, zowel voor de Duitse bezetter als voor de
geallieerden. Bovendien lag het hoofdkwartier van de Festung in het hier
dichtbij gelegen Staelduinse Bos. Aldus ontstond op deze plek een groot
bunkercomplex: een van de drie zwaar verdedigde toegangen tot de
Festung Hoek van Holland. Door de aanleg van nieuwe wegen resteren er
nog slechts enkele van de oorspronkelijk 15 bouwwerken. Een van de drie
manschappenbunkers is in de tijd van de Koude Oorlog hergebruikt.
Het eten in oorlogstijd gebeurde in aparte gebouwen met een keuken en
kantine. Ook wc’s werden in aparte gebouwen ondergebracht. Van zulke
gebouwen zijn door alle ontwikkelingen in latere decennia geen resten
meer in het huidige landschap aanwezig.
Een half verscholen bunker van wn 30 langs
het spoor bij het Nieuw Oranjekanaal.
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Parallel aan de Maasdijk, op het lager gelegen pad, rijdt u rechtdoor langs de
zogeheten kleine sluis, gebruikt voor de ontginning en latere verpachting van
het Staelduingebied. Bij de Staelduinlaan gaat u linksaf.

Staelduinse Bos
Het natuurgebied Staelduinse Bos (95 ha.) ligt ten oosten van Hoek van
Holland, bij ’s-Gravenzande in een gebied waar heel lang geleden duinen
waren. Het in de 19e eeuw als landgoed ingerichte gebied met loofbos,
grasland, een hoeve en een koestal is tegenwoordig in beheer bij Het ZuidHollands Landschap.
In het Staelduinse Bos liggen verschillende bunkers. Deze zijn niet toegankelijk omdat ze bewoond worden door vleermuizen. Wel kunt u het
documentatiecentrum D’Oude Koestal van Het Zuid-Hollands Landschap
bezoeken (www.zuidhollandslandschap.nl) of een versnapering nemen bij
restaurant De Bosrand, Staelduinlaan 1a (www.brasseriedebosrand.nl).
U rijdt de Staelduinlaan uit tot het eind en gaat rechtsaf het Bonnenpad op.
Aan het eind van het Bonnenpad bij knooppunt 19 gaat de route linksaf over de
Haakweg richting knooppunt 22. Wie bij knooppunt 19 als uitstapje rechtsaf
gaat en bij de kruising links komt op de Nieuwlandsedijk.

wn 29 Nieuwlandsedijk en Haakweg
Het landschap rond de Atlantikwall is niet altijd wat het lijkt, maar houdt
zich in meer of mindere mate voor u verborgen. Ook op deze locatie is dat
weer van toepassing. Onder de Nieuwlandsedijk liggen diverse Atlantikwallbunkers.
Hier werden door de Duitse bezetter drie chalets gebouwd. Het August
Reitsmahuis is de voormalige keuken/kantine van de Wehrmacht. Het
gebouw werd in 1945 geconﬁsqueerd door het Rijk en deed sinds de vijftiger
jaren tot medio 2014 dienst als natuurvriendenhuis.
Vanaf knooppunt 19 rijdt u over de Haakweg richting knooppunt 22.
Bij knooppunt 22 gaat u rechtsaf de Delﬂandsedijk op om parallel aan
de Waterweg te blijven ﬁetsen langs Station Hoek van Holland. Voorbij
het station rijdt u linksaf op de Stationsweg langs de Torpedoloods.
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Een van de bunkers
in het Staelduinse Bos.

Dagelijks leven in het
Staelduinse Bos tijdens
de oorlog, een Duitse
soldaat post een brief
(Bundesarchiv).
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Torpedoloods
Dit gebouw is in 1886 gebouwd voor de opslag van zeemijnen en torpedo’s. Bij onheil vanuit het water konden de zeemijnen snel in de Waterweg worden geplaatst. Na tientallen jaren als torpedoloods gefungeerd te
hebben heeft het pand diverse (militaire) bestemmingen gekend.
In de Tweede Wereldoorlog is het pand uitgebreid met een tweede bunker
en gebruikt voor de opslag van munitie. Aan de zijkant werd het pand
daarna uitgebreid met een nieuwe loods. Deze loods verschafte onderdak
aan de aanwezige Duitse militairen. De badloods dateert van voor de oorlog.
Zowel vóór als na de oorlog konden de inwoners van Hoek van Holland hier
iedere zaterdag douchen voor een dubbeltje.
Na de oorlog werd de Torpedoloods het mobilisatiepunt voor lokale burgermilitairen. Mocht Nederland opnieuw in oorlog komen dan werden burgers
uit het Westland en Hoek van Holland hier ‘onder de wapenen’ gebracht.
Tientallen jaren lagen er militaire uitrustingsstukken in de loods. In de jaren
tachtig werd het pand ontruimd. Daarna stond het jaren leeg totdat de vervallen loods een horecabestemming kreeg (www.mijntorpedoloods.nl).
De Torpedoloods is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw tot rijksmonument verklaard.

Luchtafweerbatterij Nordmole
Op de toen meest westelijke punt van de noordoever van de Nieuwe
Waterweg bouwde de Duitse marine in 1941-1942 een luchtdoelbatterij met
de naam Nordmole (Noordpier). Rond de post en de geschutsopstellingen
lagen zestien gevechtsschuilplaatsen, waarvan drie waren uitgevoerd met
een wand- en dakdikte van 1,5 meter gewapend beton. Daarnaast lagen er
munitiebunkers, een keuken, een was- en latrinegebouw, een machinebunker voor de opwekking van elektriciteit, een wachtgebouw, een manschappenbunker en enkele woonschuilplaatsen. Aan de zeezijde werd het terrein
afgeschermd door een hoge tankmuur.
Na de oorlog werden de dakkoepels verwijderd en verzandde de batterij.
Begin jaren zeventig werd bij de aanleg van de Maasvlakte ter versterking
van de kust vrijkomend zand opgespoten aan de noordoever van de Nieuwe
Waterweg. Nordmole kwam hierdoor een heel stuk van de kustlijn af te
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Restanten van een kazemat in Nordmole aan de Badweg in Hoek van Holland

liggen. In de jaren negentig werd begonnen met het ontgraven van de bunkers wat leidde tot het eerste Atlantikwall-museum in Nederland. Rijdend
via Strandweg en Badweg naar het strand valt de grote geschutbunker het
eerst op.
Op dit punt in de route heeft u weer de keuze:
• Als u via de Stationsweg schuin rechtsaf gaat, komt u (weer) bij de ingang van
het Fort 1881 aan.
• Als u linksaf gaat komt u via de Cruquiusweg op de Koningin Emmaboulevard.
Daar wacht u een laatste bestemming op de route: geen Atlantikwall, maar
wel een verhaal om letterlijk ‘bij stil te staan’.

Strandboulevard: Monument kindertransport
Met steun van de Britse regering, Joodse organisaties en vele vrijwilligers
is aan het eind van de dertiger jaren van de vorige eeuw een grote operatie
opgezet om ongeveer tienduizend Joodse kinderen uit verschillende bezette
gebieden in Europa te kunnen redden. Aan deze operatie gingen drukke
onderhandelingen vooraf. Bij het toestaan van het Kindertransport werd
bepaald dat de kinderen niet ouder mochten zijn dan zeventien en dat hun
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ouders niet mochten meekomen. De kinderen mochten van de bezetter niet
veel meenemen: tien Reichsmark, een koffer, enkele foto’s, geen speelgoed,
geen boeken, geen waardevolle spullen. De kinderen uit onder meer Duitsland, Oostenrijk, Polen en Tsjecho-Slowakije verlieten huis en haard om op
een trein te stappen naar Engeland. Vanuit Hoek van Holland werden ze per
stoomschip naar Harwich gebracht. Vervolgens gingen ze via het spoor
verder naar Station Liverpool Street in London waar ze door gastgezinnen en
kindertehuizen werden opgevangen. De reis en het verblijf brachten kosten
met zich mee, zo’n 50 pond per kind. Dit geld werd opgebracht door EngelsJoodse organisaties.
Op deze manier is een aantal transporten georganiseerd: op 1 december
1938 vertrok het eerste transport uit Berlijn en op 14 mei 1940 vertrok het
laatste transport uit Nederland. De meeste kinderen zouden hun ouders
Het monument voor de kindertransporten aan de boulevard in Hoek van Holland.
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nooit meer terugzien. Architect en kunstenaar Frank Meisler was een van de
kinderen die werd gered. Hij maakt monumenten ter herinnering aan het
kindertransport: bronzen beelden met afbeeldingen van Joodse kinderen, op
de vlucht voor de nazi’s. Zo staan er monumenten op de stations van Gdansk,
Berlijn, Liverpool, Londen en hier in Hoek van Holland.

Terug bij het Fort 1881
Terugﬁetsend via de Cruquiusweg eindigt deze ﬁetsroute bij het Fort
1881. We hopen dat door deze ﬁetsroute de geschiedenis van de Atlantikwall
rond Hoek van Holland voor u meer tot leven is gekomen. Van de Atlantikwall terug in de 21e eeuw kunt u uitwaaien op het strand of Hoek van Holland ingaan voor een versnapering.

Voor meer informatie
Als u meer wilt weten over de Atlantikwall in Zuid-Holland en West
Europa kunt u bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland en de Atlantikwallmusea
in Zuid-Holland terecht. De Stichting Menno van Coehoorn richt zich op
verdedigingswerken in het algemeen.
• Erfgoedhuis Zuid Holland, www.atlantikwall-zh.nl
• Fort aan den Hoek van Holland, www.forthvh.nl
• Atlantikwall-museum Hoek van Holland, www.atlantikwall-museum.nl
• Stichting Menno van Coehoorn, www.coehoorn.nl

colofon
Deze ﬁetsroute is een product van het netwerk Erfgoedlijn
Atlantikwall en tot stand gekomen m.m.v. Provincie Zuid-Holland,
Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Westland, deelgemeente
Hoek van Holland en Stichting Get Hoekt.
productie: Erfgoedhuis Zuid-Holland.
vormgeving: Villa Y, Den Haag; druk: Impressed, Pijnacker
De routefolder is vrij verkrijgbaar en digitaal beschikbaar op de sites van deze organisaties.
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