
PA66AW Remembering Atlantikwall 
 
In het weekend van 20 en 21 september organiseert de Radio Group Wassenaar 
(RGW) een velddag in het teken van de Atlantikwall. 
 
Waarom Atlantikwall? De Atlantikwall was een 2685 kilometer lange 
verdedigingslinie, die de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog aanlegden ter 
voorkoming van een geallieerde invasie. Deze verdedigingslinie liep van 
Noorwegen, via Denemarken, Duitsland, Nederland en België naar Frankrijk tot 
aan de grens met Spanje. De verdedigingslinie, die overigens nooit geheel werd 
voltooid, bestond uit bunkers, kanonnen en mijnenvelden. Op sommige plaatsen 
zijn de bunkers bewaard gebleven, onder meer in Zandvoort, Katwijk, Wassenaar 
en Scheveningen, verschillende plaatsen in Zeeland, Oostende en in Normandië. 
Het is fascinerend om te zien dat enkele van deze bunkers nog steeds goed 
bewaard zijn gebleven. 
 
Het initiële idee was om rond deze bunkers in Wassenaar deze velddag te 
organiseren en vanuit een van de overgebleven bunkers te opereren. Helaas zijn 
de bunkers in Wassenaar niet meer open voor het publiek. Tot voor kort was er 
nog één bunker wél toegankelijk voor het publiek. Deze bunker was plaatselijk 
bekend als de vleermuizenbunker. Met enige regelmaat werden er in de 
zomermaanden door Staatsbosbeheer rondleidingen georganiseerd. Uit 
recentelijk bouwkundig onderzoek is echter gebleken dat er enkele scheuren in 
het plafond van een van de gangen zijn ontstaan. Staatsbosbeheer acht het 
hierom niet meer veilig om deze bunker nog open te stellen voor het publiek, en 
heeft de deuren sinds de zomer van 2007 definitief gesloten. 
 
Met deze wetenschap viel het idee, om vanuit deze bunkers te opereren, in het 
water. Een mogelijk alternatief was om dan vanaf het dak van een van deze 
bunkers de velddag te organiseren. Dit stuitte op veel problemen omdat het 
duingebied, waar deze bunkers staan, beschermd gebied is waar men niet 
zomaar mag komen. Daarnaast is de veiligheid niet gewaarborgd i.v.m. 
instortingsgevaar. 
 
Om toch de velddag door te kunnen laten gaan is er gezocht naar een goed 
alternatief. Dit alternatief is gevonden in de vorm van een kleine opslagplaats in 
de duinen van Wassenaar, aan de Wassenaarse slag, welke tevens goed 
toegankelijk is voor bezoekers. De plek geeft een schitterend uitzicht over de 
duinen van Wassenaar en ook over de Noordzee.  
 



 
Zeezicht vanaf de velddag locatie 
 

 
Het wandelpad naar de velddag locatie gezien vanaf de rotonde bij de 
Wassenaarse slag. 
 



Er is voor deze plek gekozen omdat deze het dichtst bij de bunkers van 
Wassenaar is gelegen. De ingang van de vleermuizenbunker is op 30 meter 
lopen van deze plek. Bovendien geeft deze plek zeer mooie mogelijkheden om 
antennes te plaatsen. 
 
Special Call 
 
Tijdens de velddag zal er gebruik worden gemaakt van de special call PA66AW. 
De samenstelling van deze call is eenvoudig te verklaren. PA behoeft geen uitleg. 
66 staat voor het aantal jaren dat de Atlantikwall bestaat. Hitler gaf op 8 
augustus 1942 officieel opdracht tot de start van deze verdedigingslinie. AW 
staat voor Atlantikwall. 
 
In het weekend van 20-21 september zal PA66AW gedurende 24 uur actief zijn. 
Om precies te zijn van zaterdag 20 september 10:00 UTC tot zondag 21 
september 10:00 UTC. PA66AW zal in phone actief zijn op 80m/40m/20m en 2m. 
Check onze website wanneer wij op welke band precies actief zullen zijn. Wij 
hopen op een leuke dag met veel verbindingen! Zorg er dus voor dat u een 
verbinding maakt met PA66AW en ontvang als dank een mooie QSL kaart! 
 

 
 
 
Voor meer informatie over PA66AW – Remembering Atlantikwall kunt u terecht 
op onze website www.pa66aw.nl of per email: info@pa66aw.nl  
 
Voor meer informatie over de Radio Group Wassenaar kunt u terecht op de 
website: wassenaar.radiogroup.org 
 
73’s Martin – PA2RUS 
 


