
1

.! s 

STICHTING MENNO VAN COEHOORN 
OPGERICHT 18 APRIL 1932 BESCHERMHEER PROF. MR. PIETER VAN VOLLENHOVEN 

Secretariaat: Mariaplaats 51, 3511 LM Utrecht, tel. 030 - 231 22 30 
E-mail: info@coehoorn.nl, website: www.coehoorn.nl 

Commissie Evenementen en Excursies 

Van harte welkom bij onze 

ZOMEREXCURSIE 
op zaterdag 24 mei 2014 

Naar de 'Vrije Kust' van de 
Atlantikwall aan het Wassenaarse Slag 

en het Rijksdorp in Wassenaar 

C ds 
1. 

1 

- 4 
1 



2

INLEIDING 

Bij de Stichting Menno van Coehoorn is de door de Duitsers in West-Europa aangelegde en door 
hen 'Atlantikwall' genoemde verdedigingslinie ruimschoots bekend. Deze linie neemt zijn plaats in 
onze geschiedenis in naast de 'Oude Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie enz. (zie de onvolprezen kaart 'Vestinglandschappen in 
Nederland'). 

Hoewel de naam 'Atlantikwall' anders doet vermoeden, is deze linie, die van Noord-Noorwegen 
tot aan de Frans-Spaanse grens liep geen ononderbroken wal of muur. Op grond van de terrein
omstandigheden (haven-infrastructuur, verbindingen met het achterland, enz.) kozen de bezetters 
voor het leggen van zwaartepunten. De 'vrije ruimte' tussen deze gebieden werd met eenvoudiger 
middelen beveiligd. 

De excursie van 24 mei zal deze 'vrije ruimte' ten doel hebben. Een weerstandsnest in de voorste 
lijn aan het Wassenaarse Slag laat zien hoe de 'vrije kust' onder waarneming en flankerend vuur 
gehouden werd. De hogere commandopost was verder achterwaarts gelegen. 

DE ATLANTIKWALL 

a. Eerste fase (1940) 
De Duitsers vallen op 10 mei 1940 Nederland binnen en hebben het strategische oog gericht op 
de vernietiging van de Belgische, Franse en Britse troepen en op de vermeestering van Groot
Brittannië. Ons land is bezet en is een beoogde uitvalsbasis. 

b. Tweede fase (1941 - eind 194 2) 
Nadat het luchtoverwicht boven Engeland door de Duitsers niet is verkregen, blijft Duitsland het 
offensief door de lucht en over zee uitoefenen richting Engeland. Een aantal marine kustbatterij
en en luchtdoelbatterijen (Plak) wordt opgesteld in het westelijk deel van ons land. Met de aanval 
op Rusland, medio 1941, wordt de Duitse offensieve kracht in het Oosten ontplooid en graaft 
men zich in het Westen in. 

c. Derde fase (eind 194 2-1944) 
Als de Duitsers vastlopen in Rusland en het bommenwerper-offensief tegen Engeland definitief 
mislukt is, verandert de strategische situatie drastisch. In de herfst van 1942 besluit Hitler tot een 
verregaande systematische versterking van de gehele Atlantische Kust en de Noordzeekust door 
de bouw van permanente verdedigingswerken. De propaganda laat de Atiantikwall-mythe gebo
ren worden. 

d. Opzet 
In de eerste oorlogsjaren ligt het zwaartepunt op de havens van Delfzijl/Emden, Den Helder, 
IJmuiden, Rotterdam en Vlissingen. Met de gedachte van de Atlantikwall verandert het concept: 
een integrale verdediging wordt nu beoogd. Omdat het niet mogelijk en vaak ook onnodig is om 
overal troepen aan de lange kustlijn te legeren, wordt gekozen voor een stelsel van zwaartepunten 
waarbij een beweeglijke (mobiele) verdedigingstactiek wordt gekozen. 
Prioriteit wordt uiteraard gelegd op de strategisch-belangrijke gebieden, zoals de reeds eerder ver
sterkte havens. Maar ook bv het gebied Den Haag (zetel van het Duitse gezag), de 
Waddeneilanden en de zeegaten worden zwaar versterkt. Het minder belangrijke tussenliggende 
gebied (kleine havens) wordt voorzien van versterkte posities. Het overblijvende kustgebied wordt 
beschermd met stellingen, voorzien van bij voorbeeld stukken antitankgeschut, die flankerend 
vuur uitbrengen op het strand. Een voorbeeld hiervan vormt de stelling aan het Wassenaarse Slag. 
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e. Modulaire opbouw 
De kleinste module van de Atlantikwall is het Widerstandsnest, bemand door infanterie met 
groepswapens (zoals mitrailleur en Panze,jaust), later ook wel met anti-tank geschut. Op bepaalde 
plaatsen worden deze modules versterkt en/ of samengevoegd tot een Stützpunkt, waarin stukken 
antitankgeschut, mortieren enz. zijn opgesteld. Belangrijke gevechtsfuncties (kust- en luchtdoel
batterijen, radarstations, enz.) worden eveneens ondergebracht in Stützpunkte. Een aantal met 
elkaar samenhangende Stützpunkte vormt op belangrijke plaatsen een Stützpunktgruppe. Extra aan
dacht wordt geschonken aan havens, die een meer uitgebreide Stützpunktgruppe krijgen. Zo'n 
gebied wordt Verteidigungsbereich genoemd. In een latere fase van de oorlog wordt in 1944 over
gegaan tot het benoemen van gebieden van vitaal belang tot Festung. 

f. Organisation Todt 
Eind 1942 wordt begonnen met het gigantische bouwprogramma dat vooral in 1943 zal leiden tot 
het realiseren van de Atlantikwall. Het strand wordt tot verboden gebied verklaard, grote delen 
van de bebouwing aan de kust (bv Scheveningen en Katwijk) worden ontruimd en zelfs gesloopt. 
Herkenningspunten (torens) langs de kust worden afgebroken. Schootsvelden worden zonder par
don geruimd. 
Grote bunkers - een door de Duitsers tot soortnaam gemaakte term - worden door de Organisation 
Todt (OT) gebouwd. Alles volgens standaard-ontwerpen met systeembouw op het gebied van bal
ken, deuren, pantserdelen, enz. 
Zoveel mogelijk wordt systeembouw toegepast, waarbij standaard-ontwerpen worden voorge
schreven. Door middel van een uniek typenummer kan op eenvoudige wijze overal in West
Europa snel gewerkt worden, waarbij de besluitvorming zowel op het gebied van inzet van de 
werkkracht als van de toewijzing van grondstoffen, enz. centraal vanuit Berlijn geschiedt. 
Een complete stop wordt afgekondigd op civiele bouwwerken; slechts met vergunning kan er nog 
gebouwd worden. 

g. Vitale functies 
Bij de bouw van de Atlantikwall worden allereerst de primaire functies (vuurleidingsposten, 
geschutopstellingen, verbindingsposten, commandoposten, munitiebergplaatsen, verbandplaat
sen) in werken van gewapend beton (Ständige Bau) ondergebracht, terwijl voor het overige wordt 
volstaan met bakstenen werken (woonschuilplaatsen, bakkerijen, keukens, badhuizen, privaten, 
garages, enz.) 

h. Landzfjde 
Om te voorkomen dat een eenmaal doorgebroken vijand de kustverdediging gemakkelijk in de rug 
kan oprollen worden alle posities aan de kust ook ter verdediging ingericht aan de landzijde .. 

WASSENAAR TUSSEN TWEE STÜTZPUNKTGRUPPEN 

a. Stützpunktgruppe Katwijk 
Er wordt een Stützpunktgruppe Katwijk ingericht ter verdediging van het tactisch belangrijke vlieg
veld Valkenburg, de monding van de Oude Rijn (met spuisluis) en ter bescherming van de kust
strook. In dit gebied komen twee kustbatterijen van de marine: Batterie Noordwijk (4 x 15,5 cm) 
en Katw[jk Neu (3 x 17 cm), alsmede een kustbatterij van de landmacht Batterie Katwijk Alt (4 x 
7,6 cm). Het vliegveld zelf krijgt een rondom-verdediging en wordt voorzien van luchtafweer. 

b. S tützpunktgruppe Scheveningen 
Den Haag is van meet af aan een zwaartepunt in de Duitse militaire inspanningen in ons land. 4 
Als zetel van de Reichskommissar, Seyss-Inquart, en van de hoogste commandanten van Marine en 
Landmacht wordt aan de beveiliging van de stad grote aandacht besteed. Rondom de 
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S tützpunktgruppe Scheveningen worden tankgrachten gegraven en tankmuren, draketanden of 
andere tankhindernissen gemaakt. Als bijdrage aan de kustverdediging worden twee marine kust
batterijen opgesteld: Batterie Scheveningen Nord (4 x 15 cm) en Batterie Westduin (4 x 10,5 cm). 

c. Freie Küste 
Het gebied tussen de Stützpunktgruppe Katwijk en Stützpunktgruppe Scheveningen wordt door de 
Duitsers slechts licht verdedigd. Deze strook heet Freie Küste. Llchte pantserafweerkanonnen zijn 
in flankerende kazematten in de duinenrij op Wassenaars grondgebied tussen Katwijk en 
Scheveningen opgesteld. Men gebruikt het achterland voor de commandopost die onderwerp van 
het bezoek is: een commandopost voor een infanterieregiment in Rijksdorp. Daarnaast, aan De 
Klip, bouwt men een commandopost voor een af deling artillerie. 

d. De organisatie van de kustverdediging 
Het Wassenaarse Slag wordt door de Duitsers gezien als een geschikte plaats om te versterken. 
Bovendien is er een goede weg door de duinen naar het achterland. De tactische benaming wordt 
63aH, later Stützpunkt XXXVII H (de H betekent 'Heer', landmacht). De bezetting ervan bestaat 
uit manschappen van het leger. Hier worden een drietal zware bunkers gebouwd met een muur
dikte van 2 meter gewapend beton: 

(1) Een kanonkazemat van een niet-regulier type, afgeleid van type 676: Kleinst 
schartenstand für 4,7 cm Festungspak (t) (op situatietekening object D 1); 

(2) Een kanonkazemat van het type 667: Kleinst 
schartenstand für Sem KwK (object D 2); 

(3) Een kanonkazemat van het type 612: Schartenstand für 
Lande- und Sturmabwehrgeschütze ohne Nebenraüme (object D 3); 

Verder een waarnemingspost van gewapend beton (object D 19) en nog andere gewapend beton
nen groepsschuilplaatsen. Andere Bergplaatsen voor munitie, levensmiddelen, water, (aange
bouwde) woonschuilplaatsen zijn van metselwerk opgetrokken en voorzien van gewapend beton
nen vloeren en daken. Zij worden ingegraven in het duinzand. Voor luchtafweer en voor de rond
omverdediging worden bouwwerken van het zgn. type Ringstand gebouwd. Deze kleine opstel
lingen van gewapend beton zijn afgeleid van de Italianen in het Noord-Afrikaanse Tobroek en 
werden op zeer grote schaal door de Duitsers gebruikt, en daarom ook Tobruk genoemd. 

Het Stützpunkt XXXVII H wordt voorzien van een uitgebreid gangenstelsel van gemetselde over
dekte loopgraven, die diep in de bodem worden ingegraven. De gangen worden met draadkorf
lampen elektrisch verlicht en op de muren worden ter oriëntatie opschriften geschilderd die naar 
de dichtstbijzijnde werken verwijzen. Het gangenstelsel krijgt een gescheiden toegang en uitgang, 
waarbij de toegang in de onmiddellijke nabijheid van het gasontsmettingsgebouw (D 26) is gele
gen. 
Alle kazematten en bunkers worden op het gangenstelsel aangesloten en zo met elkaar verbonden. 
De vorm van de gangen is centraal voorgeschreven: een maat waarbij twee volledig bewapende en 
uitgeruste soldaten elkaar kunnen passeren. Met regelmatige tussenruimten worden klimkokers 
aangebracht (tenminste 35 stuks), om zowel bij luchtalarm zo snel mogelijk dekking te vinden, als 
om overal het duinterrein te kunnen bereiken. 
Er zijn geen rechte stukken gang langer dan ongeveer 20 meter; zij maken telkens een kleine hoek. 
Dit is om te voorkomen dat een binnengedrongen vijand te gemakkelijk onder de grond heer en 
meester kan worden. 

Naast de bewapening wordt - zoals overal aan de kust in de bezette gebieden - op ruime schaal 
gebruik gemaakt van versperringen en mijnen. Rond om de stelling wordt een prikkeldraadhin
dernis aangelegd. 
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De bewapening van St.P.XXXVII H bestond (volgens een opgave van februari 1945) uit: 
a. Een buitgemaakt Tsjechisch stuk veldgeschut, 8,0 cm FK30 t, (in februari 1944 was 

dat aangekomen) 
b. Een kanon, afkomstig van een tank, type Panzerkampfwagen III, genaamd 5,0 cm 

Kampfwagenkanone, lang 60 (x kaliber); in februari 1944 waren er twee van dit type, 
waarvan er één werd vervangen in kazemat nr. 3 door het Tsjechische kanon. 

c. Een Tsjechisch pantserafweerkanon met een coaxiaal machinegeweer, 
4,7 cm Pak m. MC t, 

d. een zware mitrailleur van 7 ,5 mm in een verwijderde tankkoepel, 
MC 311 in Panzerdrehturm; 

e. 10 stuks vlammenwerpers. 

De bezetting van "XXXVII H" op 24 mei 1944 bestaat uit militairen, afkomstig van diverse 
eenheden. 
(officieren/onderofficieren/ manschappen) 

Infanterie 
- 1/3/19 

Artillerie 
-/3/23 

- /3/12 

- /- /6 

1/9/501 

behoren tot het 2e bataljon van het 31e Jäger Regiment (L), onderdeel van de 
16e Luftwaffe Felddivison (Luftwaffe). Dit zijn de commandogroep en 
een peloton infanterie. 

behoren tot afdeling artillerie 3e Festung Stamm Truppen LXXXVIII 
(88e Armee Oberkommando). 
behoren tot de 3e Batterij van de Afdeling Artillerie van de 16e Luftwaffe 
Felddivision. 
behoren tot de 14e compagnie van het 31e Jäger Regiment (L) (Luftwaffe). 

officier, 9 onderofficieren, 50 manschappen. 
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DRAMA BIJ WASSENAARSE SLAG 

Het Stützpunkt XXXVII H speelt een zeer bescheiden rol in de krijgsgeschiedenis. Dit voorval is 
in 1985 bekend geworden als "Het Drama bij Wassenaarse Slag". 

In de zomer van 1943 trekken de Wassenaarse duinen de aandacht van inlichtingendiensten in 
Londen. Welke zouden de mogelijkheden zijn voor een Nederlandse geheim agent om daar veilig 
landinwaarts te trekken? Commando's ontvangen opdracht dit ter plekke na te gaan. 

Nadat twee eerdere pogingen wegens navigatieproblemen mislukt zijn, landen in de nacht van 27 
op 28 februari 1944 zes Franse commando's onder bevel van kapitein Charles Trépel op het 
Wassenaarse strand, bij paal 91, ten noorden van het Wassenaarse Slag. De groene baretten moe
ten een verkenning landinwaarts uitvoeren (Operation Premium, zie kaart). Bij paal 91 is de ver
dediging van de Duitsers erg zwak. Aan het einde van de nacht moeten de commando's weer 
inschepen op het Engelse schip, dat hen aangevoerd heeft. 
De Duitse kustbewaking krijgt lucht van de activiteiten op het strand en komt in actie. Vanuit het 
noorden ( de Katwijkse kant) worden rode en vervolgens groene vuurpijlen in de lucht geschoten, 
later gevolgd (bevestigd?) door witte vuurpijlen van de locatie Wassenaarse Slag. Zijn de Fransen 
op struikeldraadlichtseinen gestoten en proberen zij zich in veiligheid te stellen? Heeft een wacht
post iets gehoord of gezien en alarm geslagen? 

Of heeft een post in het noorden de Motor Torpedoboot (MTB) op zee waargenomen? Vanuit 
zee wordt door het marinepersoneel niet gereageerd en slechts toegekeken. Er klinkt gegil, 
gevolgd door gekerm. Men ziet een Duitse patrouille met zaklantaarns naar de landingsplaats 
gaan. Enkele uren later is het stil. Op het afgesproken tijdstip, aan het einde van de lange nacht, 
komen de Franse commando's niet opdagen en vertrekt de MTB weer voor de ochtendscheme
ring terug naar Engeland. 
Aan de Engelse kant blijft het gissen naar wat er gebeurd is. De volgende dag is het weer te slecht 
om de Fransen per boot op te halen. Aan Duitse kant echter gebeurt wel het een en ander. In de 
ochtend van 29 februari, dus de volgende nacht, wordt de bezetting van Stützpunkt XXXVIIH 
gealarmeerd door geroep op zee. Enige tijd later ontdekken de Duitse militairen een omgeslagen 
rubberboot, die naar het strand drijft en waar zich drie ontzielde: lichamen bij bevinden. Kennelijk 
is de dood nog maar net ingetreden, want de Duitsers proberen nog de drenkelingen te reanime
ren. Een vierde lichaam spoelt later op de dag aan. In de volgende dagen spoelen ten zuiden van 
het Wassenaarse Slag nog twee lichamen aan. 

Ter nagedachtenis van hen werd een monument opgericht. Dit gedenkteken staat vlakbij één der 
kazematten en symboliseert door zijn plaats mede de relatie tussen de heldhaftige commandoac
tie van 1944 en de nog steeds aanwezige bunkers en gangen. 
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DE COMPLEXEN RIJKSDORP EN DE KLIP 

Het gebied gelegen ten westen van de Katwijkseweg wordt door de Duitsers gezien als een 
geschikte plaats voor hoofdkwartieren. Dit gebied in Wassenaar ligt gedeeltelijk onder de bomen 
en heeft geen hoge grondwaterstand. Ten zuiden van de weg naar het Wassenaarse Slag wordt 
gevestigd de Artillerie Abteilungs Gefechtsstand (commandopost van de afdeling artillerie) van deze 
sector van de kustverdediging. Ten noorden van de weg komt een Regiments Gefechtsstand (regi
mentscommandopost van een regiment. 
De kern van de complexen wordt gevormd door de commandoposten, de groepsschuilplaatsen, 
de verbandplaats en de munitiebergplaats, alle van gewapend beton met een dikte van 2 meter of 
meer. De overige werken zijn bergplaatsen voor munitie, levensmiddelen en water, evenals woon
schuilplaatsen. Deze zijn van metselwerk opgetrokken en voorzien van gewapend betonnen vloe
ren en daken. De bouwwerken worden zoveel mogelijk ingegraven. 
De complexen bij De Klip en Rijksdorp zijn niet van gangen voorzien. Bij De Klip was er wel een 
gedekte trap naar de top van het duin. 

De verdedigingskracht van de (lichte) bewapening wordt vergroot door rondom de stelling prik
keldraadhindernissen en mijnenvelden aan te leggen. 

De bezetting van de Klip bestaat op 24 mei 1944 uit de staf van de 1 e Af deling van het 16 
Artillerie Regiment. Naast de afdelingsstaf (4 officieren, 3 onderofficieren en 8 overigen) is 
er ook de stafbatterij ondergebracht (2 officieren, 21 onderofficieren en 91 overigen). In 
Rijksdorp vinden we op die datum de staf van het 31e Regiment van de 16e Luftwef.fe 
Felddivision (5 officieren, 1 onderofficier en 16 overigen), alsmede de stafcompagnie (3 offi
cieren, 32 onderofficieren en 123 overigen). Samen aan de Klip en Rijksdorp 315 militairen. 

NAOORLOGSE ACTIVITEITEN IN RIJKSDORP 

Na enkele jaren van leegstand komt het Commissariaat voor Oorlogsschade van het l\1ïnisterie van 
Financiën in februari 1950 met de suggestie om het terrein Rijksdorp te verkavelen en gedeelte
lijk als bouwterrein te verkopen. Omdat er "door de Duitse weermacht" een bunker is gebouwd 
(de verbandplaats) vraagt de commissie wat de plannen van de l\1ïnister van Oorlog zijn. Die laat 
snel van zich horen. Er is op dat moment in de verbandplaats een champignonkwekerij, terwijl het 
wachthuis in gebruik is bij een padvindersgroep. De gedachte aan een "luchtbeschermingsschuil
plaats voor de civiele bevolking" wordt snel verworpen, omdat er vanwege de dunne bebouwing 
(villapark) weinig mensen wonen. De bunker zou wel gebruikt kunnen worden voor het opbergen 
van kunstschatten, archieven e.d. Ook gebruik door de PTT wordt mogelijk geacht. 

In oktober van datzelfde jaar komt de Chef van de Luchtmachtstaf met de vraag om de com
plexen De Klip en Rijksdorp voor militaire doeleinden te bestemmen, en wel als "zijn Stafkwartier 
in oorlogstijd". De keuze voor deze locatie ver weg van zijn vestiging in Scheveningen houdt ver
band met de nieuwe opvattingen over een mogelijke nucleaire oorlogvoering. Uitgangspunt van de 
gedachten is dat Den Haag een primair doelwit zou zijn voor een aanval met een atoombom, en 
dat belangrijke militaire commandoposten daarom buiten de stad moeten worden gevestigd. 
De Chef Luchtmachtstaf durft de "claim" te leggen omdat hem is gebleken dat de Koninklijke 
Marine noch de Koninklijke Landmacht belangstelling hebben voor de bunkers. Hij schrijft dat 
voor de luchtmacht met spoed bepaalde voorzieningen getroffen moeten worden, zoals het leg
gen van telefoonkabels. In 1951 worden de complexen De Klip en Rijksdorp inderdaad aan de 
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Chef Luchtmachtstaf toegewezen en wordt de grond gekocht. Vanaf 1950 gaat er veel tijd steken 
in de noodzakelijke voorbereidingen voor het beoogde gebruik als commandopost in oorlogstijd 
De werkzaamheden verlopen traag omdat er telkens opnieuw gelden moeten worden aangevraagd 
voor uit te voeren bouwwerken en de bouw zelf natuurlijk ook tijd kost. Eind jaren vijftig zijn de 
aanpassingen voltooid. In verband met de geheimhouding - de Koude Oorlog - wordt de nieuwe 
oorlogslocatie aangeduid met de naam 'Complex R' (Rijksdorp); de bouwwerken worden aange
duid met dezelfde letter R en een nummer. 

De bunkers worden op het elektriciteitsnet aangesloten. Omstreeks 1955 wordt voor de nood
stroom voorziening een nieuwe bunker gebouwd, R20. Hierin worden drie dieselgeneratoren 
geplaatst, die het gehele complex op meerdere manieren van voldoende energie kunnen voorzien. 
In dezelfde bunker is ook apparatuur geplaatst waardoor hier drinkwater kan worden opgepompt 
voor het geval dat de gebruikelijke toevoer stagneert. Desondanks zijn maar weinig bunkers op de 
waterleiding aangesloten. De in 1970 in gebruik genomen stenen kantine en de nog nader te 
bespreken nieuwe verbindingsbunker R 1 / la krijgen aansluiting op elektriciteit, water en riool. 
Na de installatie van de dieselgeneratoren kan Rijksdorp bij oefeningen als oorlogslocatie voor de 
Luchtmachtstaf en de Inspecteur Generaal der Strijdkrachten (Prins Bernhard) worden gebruikt. 

Uit operationeel standpunt is het wenselijk dat de verbindingscentra ook in vredestijd zoveel 
mogelijk worden geplaats op de oorlogslocatie. De verbindingsgroep van de Luchtmachtstaf 
wordt vanaf augustus 1963 het "Verbindingscentrum Wassenaar" genoemd. Op de 
Luchtmachtstaf in Den Haag is een groep verbindingspersoneel die de 150 tot 200 dagelijks uit
gaande telexberichten voorbewerkt en deze doorzendt naar Wassenaar. Andersom stuurt het tape 
relay net alle voor de staven (de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, de Directeur Personeel en 
de Directeur Materieel van de Koninklijke Luchtmacht) bestemde berichten door naar de lucht
machtstaf in Den Haag. De verbindingspost bij de Luchtmachtstaven en Complex 'R' zijn conti
nu (24 uur- 7 dagen) bezet met dienstploegen, bestaande uit ongeveer 15 personen (1971). 

In de voormalige Duitse commandopost, bunker R 6, wordt al vóór 1960 de bediening van de ver
bindingsapparatuur ondergebracht. Er wordt een schakelpaneel gebouwd met aan elkaar gekop
pelde "schakelaars drie standen", waarop alle telexverbindingen die in Rijksdorp binnenkomen 
waren afgewerkt. Ze worden allemaal tegelijk geschakeld. In Stand 1 staan alle verbindingen via de 
bunker R 6 doorgeschakeld naar de Luchtmachtstaf in den Haag. In stand 2 blijven die verbin
dingen naar de Luchtmachtstaf gewoon doorlopen, maar gaat de apparatuur in bunker R 6 'mee
lopen', daar wordt dus hetzelfde ontvangen als op de Luchtmachtstaf. In stand 3 wordt de door
verbinding naar Den Haag afgeschakeld en wordt alles in bunker R6 ontvangen. Iedere dag laat 
men de apparatuur in R 6 minstens een kwartier in stand 2 'meedraaien' om te zien of er geen sto
ringen of verminkingen zijn. 

Het centrum heeft tot taak te fungeren als Primary Relay Station. Het verzorgt het administratie
ve/logistieke berichtenverkeer van/ naar de krijgsmachtdelen, evenals naar de NAVO-hoofdkwar
tieren via radio- en telexverbindingen. De telexverbindingen lopen via het zgn. Tape Relay 
Netwerk dat vanaf het derde kwartaal van 1962 in gebruik werd genomen. De ontvangen telex
berichten worden op bladkopie en op ponsband opgenomen en vervolgens zo nodig gekopieerd. 
Daarna worden deze berichten weer per vaste telex-lijn naar andere stations doorgeseind, zoals 
Vessem, Hilversum, Driebergen, Maastricht en Hesepe (BRD). Maar ook naar de landelijke/loka
le afnemers, zoals de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de diverse 
Luchtmachtstaven in Den Haag of in Noordwijk, of naar de openbare PTT-telex. Dat laatste bij 
voorbeeld voor contact met de ministeries (vaak Buitenlandse Zaken) of civiele bedrijven. 

De verbindingen met de andere stations in het binnen- en buitenland worden onderhouden door 
middel van kabels en door de lucht. Er lopen kabels naar Oegstgeest, waar de berichten via de 
straalzendermast de lucht in gaan, van straalzender naar straalzender. Andere kabels lopen naar 
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Voorschoten, waar ook een mast staat. Geclassificeerde berichten worden ver- en ontcijferd. De 
nationale en NAVO vercijfercodes, die aanvankelijk dagelijks en later wekelijks gewijzigd moeten 
worden bewaard in aparte kluizen. 
In bunker R 14 is de telefooncentrale met niet-automatische, maar handbediende (pluggen-) tele
foonposten, die zijn aangesloten op het militaire diensttelefoonnet. Onbeveiligde spraakverbin
dingen worden op deze manier tot stand gebracht met l\1ilitaire Knooppunt Centrales (MKC's) en 
Militaire Eind Centrales (MEC's) voor de landmacht onderdelen, evenals Operationele 
Knooppunt Centrales (OKC's) en Operationele Eind Centrales (OEC's) voor de luchtmacht 
onderdelen. De toestellen op het complex zijn van het LB (lokale batterij) type, waar met een slin
ger een belsignaal naar de centrale kan worden gegeven. In bunker R 13 van Rijksdorp staan drie 
pluggenposten naast elkaar en kunnen drie telefonisten de gesprekken/ aanvragen afwikkelen. 

De nabij-verdediging van het zo belangrijke complex eist een aantal aanvullende beschermende 
maatregelen. Zo moet het complex De Klip met zijn bunkers in de periode 1955-1956 onder het 
zand verdwijnen om te voorkomen dat een uit de lucht landende vijand zich hier zou kunnen ver
schansen en Rijksdorp onder vuur kan houden. Op het complex Rijksdorp zelf moeten mitrail
leurposten worden geposteerd om parachutisten af te kunnen weren. Deze worden ondergebracht 
in voor dit doel speciaal aangevoerde Tobruks, geplaatst aan de randen van het object. Deze zijn 
afkomstig van het eveneens bij de KLu in gebruik zijnde complex "Staelduinse Bos" te 's
Gravenzande. Ook van elders worden twee vooroorlogse gietstalen koepels voor pantser afweer
geschut aangevoerd. Zij worden ingegraven ter weerszijden van de nieuwe toegangsweg. In de 
koepels komen geen kanonnen maar wachtposten, slechts bewapend met een lichte mitrailleur 
Brengun of een dergelijk wapen.7 

Het complex Rijksdorp huisvest in vredestijd het verbindingscentrum Wassenaar. In oorlogstijd 
neemt de "Oorlogsstaf van de Luchtmacht" daar alle andere beschikbare bunkers in gebruik. Dit 
houdt in dat kernen van de diverse af delingen van de luchtmachtstaf naar Rijksdorp zullen gaan 
en daar dienst zullen verrichten, zoals de Operations (OPS ce!l), de Inlichtingen (INTEL ce!l), de 
Communications & E!ectronics (C&E ce!l), de L(ogistics) cel! en een P(ersonnel) cel!. Tijdens NAVO
oefeningen als "FALLEX" of "WINTEX" en tijdens andere oefenalarmeringen worden deze 
diensten daadwerkelijk uitgevoerd. 

Op het gebied van de NBC-bescherming zijn in de KLu-tijd de nieuwe bunkers en alle betonnen 
Duitse bunkers voorzien van (buiten-)filters en gassluizen waardoor men binnen gewoon kan door
werken. De andere bunkers, meestal de voormalige water- en levensmiddelenbergplaatsen, het 
voormalige badgebouw en de keuken zijn onbeschermd; men moet daarin bij NBC-alarm de gas
maskers dragen. Bunker R 1/la heeft een 'ontsmettingsdouche', die om onverklaarbare redenen 
op een verkeerde plek in het gebouw gelegen is. Normaliter worden ontsmettingsdouches zo dicht 
mogelijk bij de ingang van de gassluis geplaatst. 

Als de KLu een nieuw hoofdkwartier met eigen beschermde faciliteiten en een verbindingscen
trum betrekt in Den Haag, valt in 197 6 het doek voor de KLu in Wassenaar. Dan ontfermt de 
Dienst der Domeinen - en later de Rijksgebouwendienst - zich over het complex Rijksdorp. Het 
ministerie van WVC heeft er een noodzetel. Ook is er opslag van film- of fotomateriaal van de 
Rijks Voorlichtings Dienst. Met het einde van de Koude Oorlog in 1989 komen die functies te 
vervallen. 
Plannen om het gebied vrij te geven voor woningbouw sneuvelen in de gemeenteraad vanwege de 
natuurhistorische waarden van het terrein. 
Staatsbosbeheer krijgt het beheer. 
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Gevechtsschuilplaats R 3 van het type R 502 
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Plattegrond van het Rijksdorp Wassenaar 

Samenstelling: Commissie Evenementen en Excursies 

Bronnen: 
Duitse bunkers aan het Wassenaarse slag 

Het bunkercomplex Rijksdorp 

Een geheime oorlogscommandopost van de Koninklijke Luchtmacht tijdens de koude oorlog 
C.N.]. Neisingh 
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