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Vleermuizen houden zich aan 'verkeersregels'. Foto. University of Maryland

De ‘verkeersregels’ van de vleermuizen
Vleermuizen, die dicht op elkaar met hoge snelheid op prooien jagen,
kopiëren binnen vijfhonderd milliseconden het vluchtgedrag van hun
voorganger om botsingen te vermijden. De ontwerpers van zelfrijdende auto’s
zouden hier hun voordeel mee kunnen doen, aldus de hoofdonderzoeker
Guiggioli van de Universiteit van Bristol in het wetenschappelijk
tijdschrift PLOS Computational Biology.
Bron. Nu.nl, 27 maart 2015
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Er zit vaart in het herstel van de Vleermuisbunker
"Het afgelopen jaar is er hard gewerkt en ook de komende tijd zijn de restaurateurs
koning in het gemeentelijke monument aan het Wassenaarse slag – met een beetje
goede wil kunnen dit jaar al de eerste publieksrondleidingen plaats hebben, net zoals
die er in het verleden waren," berichtte ik begin 2015. Dat werken heeft niet alleen
tot een zichtbaar en tastbaar resultaat geleid, het heeft ook de mogelijkheid geboden
om opnieuw te beginnen met de publieksrondleidingen. In de zomer was het zover
en verwelkomde Staatsbosbeheer de eerste bezoekers sinds 2007.
Het werk gaat door in 2016, maar ook dan is er ruimte voor een aantal rondleidingen
en het zal niet lang meer duren dat de taken, die de stichting zich heeft gesteld, er op
zitten. Daarmee is de Vleermuisbunker weer voor jaren klaar om de verscheidene
soorten vleermuizen onderdak te bieden en bezoekers uit binnen- en buitenland te
ontvangen, waarmee zij kennis kunnen maken met deze historische plek.
Kees Neisingh
Voorzitter Stichting Vleermuisbunker Wassenaar

1. Relaties
Het centrale doel van de stichting is het behoud en het herstel van de Vleermuisbunker aan
het Wassenaarse slag, omdat deze van ruime betekenis is, zowel voor de cultuur-historie,
met name als deel van de Atlantikwall, als de natuur, met name als onderkomen voor een
aantal vleermuissoorten waaronder de uiterst zeldzame Meervleermuis. Om het herstel en
behoud mogelijk te maken werft de stichting fondsen en geeft zij bekendheid aan de
betekenis van de bunker, onder meer via haar websitte www.vleermuisbunker.nl.
Tezamen met Staatsbosbeheer, SBB, heeft de stichting de contacten met de vrijwillige
rondleiders onderhouden, voor wie SBB in het najaar van 2015 een evaluatiebijeenkomst
heeft belegd.
In het kader van haar doelstelling en taken onderhoudt de stichting daarnaast tot
tevredenheid nauwe relaties met met haar belangrijke partners, te weten Staatsbosbeheer,
de eigenaar van de Vleermuisbunker, de Vleermuiswerkgroep Nederland, de adviseur over
vleermuiszaken, de provincie Zuid-Holland, de belangrijkste financier, de gemeente
Wassenaar, de verlener van (bouw)vergunningen en de leden van het Comité van
Aanbeveling.
De stichting en SBB hebben in de zomer van 2015 een rondleiding verzorgd voor relaties,
waarop de provincie Zuid-Holland, de gemeente Wassenaar en Dunea, het
drinkwaterleidingbedrijf, vertegenwoordigd waren. Aansluitend hebben de Wassenaarse
wethouders Inge Zweerts de Jong en Leo Maat ter plekke het gemeentelijke informatiebord
onthuld.
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2. Het herstel
De stichting werft fondsen om Staatsbosbeheer in de gelegenheid te stellen de
vleermuisbunker te herstellen. In nauw overleg met de stichting heeft SBB de opdracht
verleend tot de herstelwerkzaamheden, gefinancierd door de stichting. Voor de
financiering hebben beide partijen een donatie-overeekomst gesloten.
In 2015 is gewerkt aan zowel fase-1 als fase-3 van de herstelwerkzaamheden. Fase-1,
inclusief de bijdrage voor het project Duik in de Duinen, is met de verantwoording van de
subsidie aan de provincie Zuid-Holland geheel afgerond. De verantwoording over fase-3
bevindt zich in het eindstadium.
De completering van fase-2, met name het dichten van een grote scheur, is gepland voor
2016 . In nauw overleg met SBB is besloten tot een meer eenvoudige methode om de grote
scheur te dichten dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor blijft de stichting binnen het
begrote budget en blijft er zelfs enige ruime voor aanvullende werkzaamheden, zoals
aanpassing van de toegang naar de bunker. De provincie Zuid-Holland heeft in principe
ingestemd met de nieuwe wijze van reparatie van de grote scheur.
De gemeente Wassenaar heeft de vereiste vergunningen verleend voor het herstelwerk en
in 2015 een informatiebord voor het publiek geplaatst.
Fase-4 betreft de inrichting van het bezoekersgedeelte van de bunker. Deze fase komt voor
rekening van Staatsbosbeheer, de bunkereigenaar, mogelijk met beperkte steun van de
stichting. SBB heeft het het ontwerpbureau Peerdrops de opdracht verleend om een
herinrichtingsplan op te stellen.
De stichting stelt met tevredenheid vast dat in het verslagjaar de werkzaamheden voor het
herstel en het behoud van de Vleermuisbunker in een stroomversnelling zijn gekomen.

3. De bekendheid
De stichting heeft in het verslagjaar een rondleiding geïnitieerd voor de relaties en de
vertegenwoordigers van de pers. Daarnaast heeft zij een aantal persberichten uitgegeven,
Die tot een ruime publiciteit hebben geleid inde lokale en regionale media en op de website
van Staatbosbeheer (www.sbb.nl) – de website van de stichting (www.vleermuisbunker.nl)
bevat informatie over de cultuur-historische en natuurwaarde van de vleermuisbunker en
over de eigen activiteiten.
Staatsbosbeheer heeft de uitgave “Bunkers in de natuur van Wassenaar” uitgebracht over
de Vleermuisbunker en het Bunkercomplex Rijksdorp, waaraan de voorzitter van de
stichting heeft bijgedragen.
Op 29 oktober 2015 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het Museon in Den
Haag haar film Atlantikwall ten doop gehouden – een film die een beeld geeft van de
betekenis van de Atlantikwall in het verleden en het heden. Aan de film kunnen regionale
accenten worden toegevoegd ten behoeve van regionaal en lokaal gebruik van de film.
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4. De vrijwillige rondleiders
In de vroege zomer van 2015 heeft Staatsbosbeheer een succesvolle oproep geplaatst om
vrijwillige rondleiders aan te trekken, gevolgd door een goed bezochte bijeenkomst met de
ongeveer tien kandidaat-rondleiders.
In de nazomer zijn reeds de eerste publieksrondleidingen gehouden – de rondleidingen,
gehouden op twee zaterdagen in augustus, trokken ongeveer honderd belangstellenden,
onder wie relatief veel Engelssprekenden.

Excursie Vleermuisbunker Wassenaar met gids van Staatsbosbeheer.
Foto. Mark Kras, boswachter Hollands Duin

Om de interesse warm te houden hebben in de herfst van 2015 SBB en de stichting een
geslaagde bijeenkomst georganiseerd voor de potentiële vrijwillige rondleiders.
5. De pers
In het verslagjaar heeft zowel de stichting als Staatsbosbeheer enkele malen een
persbericht uitgebracht over de Vleermuisbunker, in het bijzonder over de
herstelwerkzaamheden – bovendien is in de zomer een rondleiding georganiseerd,
waarvoor onder meer vertegenwoordigers van de pers zijn uitgenodigd.
De activiteiten hebben tot een ruime publiciteit geleid in de reginale en lokale media en
hebben ook de landelijke pers gehaald.
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6. Het Bunkercomplex Rijksdorp
Als zijstap heeft de stichting een subsidie van € 9.500 aan de provincie Zuid-Holland
gevraagd voor een onderzoek naar de nijpende technische gebreken en naar de cultuurhistorische waarde van het Bunkercomplex Rijksdorp. De provincie heeft positief
gereageerd op het initiatief en besloten om het onderzoek zelf ter hand te nemen.

7. De jaarrekening 2015
Inkomsten en Uitgaven
Uitgaven
Kosten bank
Kosten website
PM
Staatsbosbeheer fact. 334901-33
80% fase 3
Staatsbosbeheer fact. 334901-33
20% fase 1
Staatsbosbeheer fact. 330586-33
Tweede deelbetaling
Diverse kosten
Uittreksel KvK

Inkomsten

€ 136

€ 39572
€ 14100
€ 14113

€ 12

Subsidie PZH,
fase 3
Subsidie PZH,
fase 1, afrekening

€ 39572
€ 14700

Verschil uitgaven - inkomsten
------------------€ 67933

€ 13661
--------------€ 67933

Balans per 31/12/2014
Saldo bank 31 december 2014
Saldo uitgaven – inkomsten
Saldo bank 31 december 2015

€ 39552
€ 13661
€ 25890

Toelichting op het financieel overzicht 2015
Inkomsten en uitgaven
Fase 1 van het project, Ontsluiting en herstel van het bunkercomplex, is met behulp van de
ontvangen subsidies en de inzet van vrijwilligers, gereed gekomen, verantwoord en
financieel afgesloten.
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Voor fase 3, Verbetering van de toegankelijkheid, is de gevraagde subsidie toegezegd. 80%
van het toegezegde bedrag is als voorschot ontvangen en uitbetaald.
Voor fase 2, Aanbrengen van veiligheidsmaatregelen, is de gevraagde subsidie van € 62.363
toegezegd. Hiervan is 80% als voorschot ontvangen. De helft hiervan, ofwel 40%, is
uitbetaald aan Staatsbosbeheer. Voor het resterende deel is een herziene planning in
behandeling.
De verwachting is dat de benodigde middelen om fase 2 en 3 af te maken in 2016
beschikbaar zullen komen.
Hiermee is te verwachten dat het voor rekening en verantwoordelijkheid van de Stichting
Vleermuisbunker Wassenaar komende werk in dat jaar gereed zal komen en het project
binnen de beschikbare middelen zal kunnen worden afgesloten.
Balans
Er waren geen onbetaalde rekeningen of ongeïnde vorderingen op de balansdatum.
Voor de nog uitstaande werkzaamheden van fase 2 en 3 worden in de loop van 2016
facturen van Staatsbosbeheer verwacht. Het vooruitzicht is dat deze met behulp van de
toegezegde en nog te verwachten bijdragen van de provincie Zuid Holland en het
beschikbare banksaldo betaald zullen kunnen worden.
K.G. van der Poel
Penningmeester

8. Het Bestuur
In het verslagjaar is het bestuur niet gewijzigd. Het bestuur bestaat uit Kees Neisingh,
voorzitter, Antoon Claassen, secretaris, Klaas van der Poel, penningmeester, en Robert van
Lit, bestuurslid.
Het bestuur, dat in 2015 vijf maal in vergadering bijeen was, heeft zich in het bijzonder
gebogen over de voortgang van de herstelwerkzaamheden, de financiële verantwoording
aan de subsidiegevers, het onderhouden van de relaties en de publiciteit.

9. Het Comité van Aanbeveling
Het ongewijzigde Comité van Aanbeveling bestaat uit de leden J.Th. Hoekema,
burgemeester Wassenaar, P.H. Kamphuis, directeur Nederlands Instituut Militaire
Historie, Peter Lina, Unep/Eurobats en André van Herk, voorzitter Economisch Overleg
Wassenaar.
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