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1.

Inleiding

De vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag was jarenlang een educatieve trekpleister voor jong en oud,
een ideale locatie om bezoekers te informeren over wat zich hier in de Tweede Wereldoorlog afspeelde. De
landing van de Franse commando’s op het Wassenaarse strand in februari 1944 en de tragische afloop
kwamen daarbij prominent aan de orde. Maar dat niet alleen. Het complex is een belangrijke
overwinteringsplaats geworden voor zeldzame soorten vleermuizen. Ook daar werd bij de rondleidingen
door een grote groep enthousiaste vrijwilligers aandacht aan besteed. Door lichte scheurvorming is de
bunker vanaf 2007 om veiligheidsredenen gesloten.

2.

De Stichting Vleermuisbunker Wassenaar

In 2009 is, mede op verzoek van en met steun van de gemeente Wassenaar, de Stichting Vleermuisbunker
Wassenaar opgericht, die zich, bijgestaan door andere partijen, waaronder vooral Staatsbosbeheer, moeite
getroost om de bunker bij het Wassenaarse Slag te restaureren en weer in gereedheid te brengen voor het
ontvangen van groepsbezoek.

3. Plan van Aanpak
De stichting heeft samen met andere partijen, zoals Staatsbosbeheer en deskundigen op het gebied van
vleermuizen een plan van aanpak gemaakt. In 2016 is de afronding van dit plan te verwachten.
Het projectplan kent enkele fases:

a.

Voorbereidingsfase

Het inventariseren van de (veiligheids-)problemen, het maken van een plan voor de te bereiken eindsituatie
en het opstellen van een restauratiebestek.

b.

Eerste fase

Het voornamelijk buiten het object voorbereiden van de werkzaamheden van de tweede fase (zie aldaar) en
het verrichten van de eerste maatregelen, die leiden tot het weer toegankelijk maken van een beperkt deel
van de bunker, zodat rondleidingen op bescheiden schaal kunnen worden hervat. Het trainen van de
vrijwilligers. Deze fase is gerealiseerd; in 2015 zijn de rondleidingen na een stilstand van zeven jaar weer
hervat.

c.

Tweede fase

Het treffen van de veiligheidsmaatregelen, zodat het gehele complex weer toegankelijk wordt en het
aanbrengen van de compenserende en mitigerende voorzieningen voor de vleermuizen. De restauratie van
het gangenstelsel zal naar verwachting in 2016 zijn afgerond.

d.

Derde fase

Het voltooien van de voorzieningen voor de opvang en rondleiding van groepen bezoekers. Deze fase is
nagenoeg afgerond.

e.

Afronding

De infrastructuur wordt gereed gemaakt voor de educatieve functie, de vrijwilligers zijn ingewerkt, er is een
administratieve organisatie en de vrijwilligers geven de rondleidingen. Hieraan wordt nu

f.

Officiële opening.

Het restauratieproject zal naar verwachting begin 2017 afgerond worden.

4.

Sponsoren

De vrijwilligerswerkzaamheden van de stichting zijn mede mogelijk gemaakt door bijdrages van de
Gemeente Wassenaar, de Stichting Zabawas, het Rabobank Stimuleringsfonds.

De feitelijke restauratie is uitgevoerd onder supervisie van Staatsbosbeheer en voor een zeer aanzienlijk deel
gesubsidieerd door de Provincie Zuid-Holland in het kader van de Erfgoedlijn Atlantikwall.

