STICHTING VLEERMUISBUNKER WASSENAAR
JAARVERSLAG 2012
1. Stichting
In 2009 richtten enkele enthousiaste Wassenaarders in overleg met de bunkereigenaar
Staatsbosbeheer de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar op. Het hoofddoel van de stichting
is de heropening van de bunker voor het publiek.
Het jaar 2012 kenmerkte zich door een relatieve rust, in afwachting van een bijdrage voor de
financiering van een uitgewerkte bestektekening van te verrichten herstel- en
verbeterwerkzaamheden van de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag.
2. Bestuur
In 2012 bestond het bestuur uit Kees Neisingh, voorzitter, Antoon Claassen, secretaris, Klaas
van der Poel, penningmeester, en Robert van Lit, bestuurslid. Het bestuur kwam vijf maal in
vergadering bijeen.
Het bestuur stelde het jaarverslag en de jaarrekening 2011 vast en verleende décharge aan de
penningmeester. Daarnaast besteedde het bestuur met name aandacht aan het verkrijgen van
subsidies en giften om als eerste een uitgewerkte bestektekening te laten maken voor het
herstel en de verbetering van de vleermuisbunker.
Het bestuur gaf acte de presence op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Wassenaar en was
vertegenwoordigd op de februariherdenking aan het Wassenaarse Slag van de in de Tweede
Wereldoorlog gevallen Franse commando’s.
Na haar aantreden als directeur Regio West Staatsbosbeheer introduceerde de
bestuursvoorzitter de stichting bij ir. A.M. Roessen.
De stichting heeft de ANBI-status.
3. Comité van Aanbeveling
Het comité vanaanbeveling bestaat uit de leden J. Franssen, commissaris provincie ZuidHolland, J. Hoekema, burgemeester Wassenaar, P. Kampuis, directeur Nederlands Instituut
Militaire Historie, Peter Lina, Unep/Eurobats en André van Herk, voorzitter Economisch
Overleg Wassenaar.
4. Subsidieaanvragen
Het Stimuleringsfonds Rabobank honoreerde de financieringsaanvraag voor het laten
opstellen van de bestektekening voor de vleermuisbunker met de royale bijdrage van
€ 12.500. De bijdrage leidde een nieuwe fase in het werk van de stichting in: een nieuwe
belangrijke stap op weg naar het herstel van de bunker.
5. Bestektekening
Het offerteverzoek in 2011 aan enkele gerenommeerde bedrijven voor het opstellen van de
bestekteking leidde begin 2012 tot het besluit om de opdracht te gunnen aan
restauratiearchitect Paul Rietbroek van het Leidse architectenbureau Veldman-RietbroekSmit.
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Na overleg met het Stimuleringsfonds Rabobank en Staatsbosbeheer, eigenaar van de bunker,
namen het bestuur en Paul Rietbroek de opdracht tot het maken van de bestektekening
nauwgezet door, gevolgd door een uitgebreide inspectie van de bunker in aanwezigheid van
een vertegenwoordiger van de Commissie Stimuleringsfonds Rabobank en Staatsbosbeheer.
Tijdens de inspectie had de publieke overdracht van de bijdrage van het Stimuleringsfonds
Rabobank aan de bestuurvoorzitter plaats. De lokale en regionale media besteedden hier
ruime aandacht aan – Rtv West interviewde de bestuursvoorzitter over de betekenis van de
bijdrage van het stimuleringsfonds en de komende activiteiten van de stichting. De
erfgoedstem. Nieuws over monumenten archeologie en cultuurlandschap berichtte er
eveneens over.

Bron
AD Haagsche Courant, 2 augustus 2012
De restauratiearchitect ging vervolgens aan de slag, te beginnen met het doen van metingen en
maken van aantekeningen in de bunker, in de nazomer van 2012, buiten het broed- en
winterslaapseizoen.
Gedurende zijn werkzaamheden hield de architect nauw contact met dr. Anne-Jifka Haarsma,
voorzitter Vleermuiswerkgroep Nederland.
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Stimuleringsfonds Rabobank schenkt € 12.500 voor Vleermuisbunker
Wassenaarders.nl, 20 juli 2012

Wassenaar - Een stevige handdruk van Hans Lagerberg, lid van het
Stimuleringsfonds Rabo Bank, bezegelt de royale gift van € 12.500 aan de
Stichting Vleermuisbunker Wassenaar.
In een van de weinige gave kamers van de bunker, schaars verlicht met enkele toortsen,
neemt Kees Neisingh de gift symbolisch in ontvangst onder toeziend oog van Arjan Siebel,
districtshoofd van Staatsbosbeheer. "Uw gift markeert een nieuwe mijlpaal in de restauratie
van de bunker." Met deze woorden bedankt Kees Neisingh, voorzitter van de Stichting
Vleermuisbunker Wassenaar, Hans Lagerberg voor zijn gift. "Het betekent dat wij meteen
een nieuw piketpaaltje kunnen slaan," laat hij erop volgen.
Restauratie en herstel
Dat piketpaaltje blijkt de ondertekening te zijn van het contract dat de stichting en de
restauratiearchitect Paul Rietbroek aangaan. Met zijn handtekening aanvaardt Rietbroek van
het Leidse Architektenburo Veldman/Rietbroek/ Smit, de opdracht om een bestektekening
op te stellen en uit te werken voor de restauratie van de bunker aan het Wassenaarse Slag.
Het Architektenburo verwierf eerder bekendheid met zijn restauraties van De Burcht, de
Sterrenwacht, de Pieterskerk en het Academiegebouw in Leiden. Staatsbosbeheer sloot in de
zomer van 2007 de bunker voor het publiek omdat het plafond en enkele wanden scheuren
vertoonden. Hiermee kwam een abrupt en vooral ongewenst einde aan de rondleidingen in
de zomermaanden en moest op termijn zelfs gevreesd worden dat de verblijfplaats voor de
winterslaap van onze gevleugelde zoogdieren letterlijk op de tocht kwam te staan. De bunker,
die eigendom is van Staatsbosbeheer, biedt elk jaar weer onderdak aan verscheidene
vleermuissoorten waaronder de uiterst zeldzame Meervleermuis.
Rabo-man Hans Lagerberg toont zich verheugd dat hij met zijn Stimuleringsfonds de eerste
concrete aanzet kan geven voor de restauratie en het herstel. "Dat is niet alleen belangrijk
voor de bescherming van de vleermuizen, maar ook voor het behoud van de bunker als gaaf
overblijfsel van de Tweede Wereldoorlog." Hij voegt eraan toe dat ook zijn coöperatieve bank
graag ziet dat Staatsbosbeheer de bunker opnieuw opent voor publieksexcursies, waar jong
en oud kennis kunnen maken met de historie en de natuur. Die excursie onderneemt het
gezelschap nu al, met enige regelmaat de meters lange slanke wortelslierten van het helmgras
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buiten opzij duwend. Paul Rietbroek inspecteert de bunker met een ervaren kennersoog
waarbij hij een bijzondere interesse in de eerder aangebrachte scheurmeters toont.
Behoud authentieke elementen
Direct na zijn vakantie begint Paul Rietbroek met het opnemen van de bunker om vast te
stellen waar herstel nodig is en wat de beste aanpak daarvan is. Arjan Siebel benadrukt dat
hij niet alles even mooi moet maken. "Mensen moeten een kijkje in de historie kunnen
nemen. Zij moeten kunnen zien hoe de bunker er in de Tweede Wereldoorlog uitzag en
kunnen ervaren hoe de Duitsers in de oorlog zich er verschansten en ook woonden." Kortom,
de restauratie moet zich richten op de veiligheid van het bunkercomplex met zijn gangen,
kamers, luchtkokers en uitkijktoren. Het instortingsgevaar moet geweken zijn en er moet een
vluchtroute komen voor mensen die onwel of misselijk geworden zijn. "Zij moeten snel en
veilig naar buiten kunnen", benadrukt Paul Rietbroek, "dat zie ik als mijn eerste opdracht."
Er is een aanbod en er is een vraag
"Wij zijn heel blij dat we nu echt aan de slag kunnen", legt Kees Neisingh tot slot uit. "De
economische crisis maakt het er niet gemakkelijker op om voldoende geld bijeen te krijgen
voor het herstel. Daarom willen we een bestek dat als het ware bestaat uit deelbestekken, met
een kostenberekening per deel. Zo hakken we het benodigde bedrag in stukken en gaan we de
boer op om steeds een deel gefinancierd te krijgen. Van een nieuwe ingang en de restauratie
van de uitkijkkoepel tot de inrichting van een ontvangstruimte en opbouw van een
tentoonstelling."
Die manier van werken biedt vaak onverwachte kansen volgens Arjan Siebel. Hij ziet de
toekomst met vertrouwen tegemoet. "Er is een aanbod en er is een vraag. De vrijwillige
rondleiders staan te popelen en van het publiek, inclusief scholieren en toeristen, krijgen we
steeds weer de vraag: 'Wanneer gaat de bunker open?' Die vraag wil Staatsbosbeheer graag
snel beantwoorden met nu!"
Bron
http://www.wassenaarders.nl/algemeen/stimuleringsfonds-rabobank-schenkt%E2%82%AC-12500-voor-vleermuisbunker

6. Jaarrekening
Jaarrekening 2012 Stichting Vleermuisbunker Wassenaar
Samenvatting inkomsten en uitgaven 2012,
Inclusief toegezegde subsidie en uitstaande rekening
Inkomsten
Kosten bank
Kosten KvK
Kosten website
Saldo
Totaal

€ 162,49
------------€
0

Overzicht bezittingen en schulden per 31 december 2012
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Uitgaven
€ 95,00
€ 24,08
€ 43,41
------------€ 162,49

Saldo bank 1 jan 2012
Saldo bestedingen 2012
Saldo bank 31 dec 2012
Toegezegde subsidie (Rabo)
te betalen rekeningen 31 dec 2012
(Rietbroek cs)
te innen vorderingen 31 dec 2012
Vermogen

€ 349,32
€ 162,49------------€ 186,83
€ 12.500
€ 6.0500
------------€ 6.636,83

K.G. van der Poel, penningmeester

Wassenaar, 15 april 2013

7. Tot slot
Centraal in het verslagjaar stond het verkrijgen van een bijdrage voor het maken van een
bestektekening op basis waarvan het herstel van de bunker kan starten.
Het Bestuur, 28 maart 2013
Stichting Vleermuisbunker Wassenaar
Adriaan Pauwstraat 8
2242 LT Wassenaar
www.vleermuisbunker.nl
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