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Stichting wil herstel vleermuisbunker
Voorzitter Neisingh: “Behoud markante bunker staat voorop”
Op initiatief van de gemeente hebben enkele Wassenaarders hun schouders gezet onder het
herstel van de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag. De bunker vertoont enkele forse
scheuren en is daarom in 2007 voor het publiek gesloten. Op termijn kan ook het
binnenklimaat van de bunker funest zijn voor de vleermuizen.
De Meervleermuis
De bunker ontleent haar naam aan de vleermuizen die in de bunker overwinteren en deze in de
zomermaanden ook als slaapverblijf kiezen. De bunker biedt onder meer onderdak aan de uiterst
zeldzame Meervleermuis. De Wassenaarse bunker vormt voor de meervleermuis zelfs de
belangrijkste overwinteringsplaats in Europa. “In 2007 bleek ineens dat een deel van de bunker
zou kunnen instorten als gevolg van scheurvorming in het gangenstelsel”, zegt Kees Neisingh,
voorzitter Stichting Vleermuisbunker Wassenaar. Staats Bos Beheer, eigenaar van de bunker,
besloot daarom met onmiddellijke ingang een einde aan de rondleidingen te maken. “Een
begrijpelijk besluit”, vervolgt de heer Neisingh. “Jammer alleen voor al die geïnteresseerde
Wassenaarders en toeristen.” Dat laatste vond ook de gemeente die aandrong op particuliere actie.
Het resulteerde begin dit jaar in de oprichting van Stichting Vleermuisbunker Wassenaar.
Tweede Wereldoorlog
De bunker is een vrij gaaf overblijfsel van de Atlantikwall en ook om die reden interessant om
voor het nageslacht te behouden. Bovendien speelde zich hier in februari 1944 het drama van de
Franse commando’s af waar het monument aan herinnert dat pal tegenover de bunker ligt. “Al
deze elementen”, zegt Kees Neisingh, “maken van het Wassenaarse Slag een lieu de mémoire,
een gedenkwaardige plek en geven de vleermuisbunker een bijzonder cachet. In nauwe
samenspraak met Staats Bos Beheer willen wij de bunker herstellen. Niet alleen om opnieuw
rondleidingen voor het publiek te kunnen geven, ook om de vleermuizen een betrouwbare
overwinteringsplaats te blijven bieden. Op die manier tonen we opnieuw de natuur en de historie
aan een breed publiek.” De stichting heeft in het bijzonder oog voor de jeugd en zoekt naar
mogelijkheden voor educatie. “Het zou mooi zijn”, besluit Kees Neisingh, “als we de jeugd, de
historie en de natuur bij elkaar kunnen brengen. Dat is winst voor iedereen.”
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