
1.  Bord ‘Batterij Heerenduin en Olmen’, 
start Bunkerroute (Badweg, IJmuiden 
aan Zee) 

2.  Twee geschutsbunkers  
Dit zijn twee van de geschutsbunkers van 
kustbatterij Heerenduin die aan de voork-
ant  deels zijn dichtgemetseld. In de Tweede 
Wereldoorlog stonden in deze bunkers kanon-
nen opgesteld met een kaliber van 17 cm. Deze 
kanonnen konden geallieerde schepen, die tot 
22 km uit de kust voeren, onder vuur nemen.

3.  Vuurleidingsbunker   
Deze bunker, met twee gleuven boven elkaar, 
was de vuurleidingsbunker van kustbatterij 
Heerenduin. Vanuit deze bunker werden de 
doelen voor de kanonnen bepaald en werd 
berekend hoe de kanonnen gericht moesten 

worden. In de bovenste 
gleuf was een op-
tische afstandsmeter 
opgesteld, waarmee 
men zeer nauwkeurig 
de afstand tot de doelen 

kon meten. Met door de meteorologische 
dienst verstrekte gegevens zoals windrich-
ting, windsnelheid en luchtvochtigheid 
werden met een rekenapparaat in de kelder 
van de bunker berekeningen uitgevoerd. De 
uitkomsten hiervan werden per telefoon 
doorgegeven aan degenen die de aan weers-
zijden opgestelde kanonnen bedienden. 
Vanuit de onderste gleuf werd met verre-
kijkers het resultaat van de beschieting ge-
observeerd, waarna  eventuele correcties  
weer per telefoon werden doorgegeven.

4.  Geschutsbunker  
Deze bunker, van 
hetzelfde type als de 
eerste twee bunkers 
langs de route,  is aan 
de voorzijde open. 
U kunt naar bin-
nen gaan waarna u 
restanten ziet van het affuit. Dit is een onder-
stel van een vuurwapen. Rechts ziet u het  gat 
van de hulzenput. Na elk schot van het kanon 
werd de circa 1 meter lange koperen huls in de 
hulzenkelder geworpen. Vlak voor de door-
gang naar het achterste gedeelte is de toegang 
tot de inmiddels  verzande hulzenkelder te 
vinden. De hulzen werden hergebruikt door 
deze opnieuw van lading te voorzien.

Bunkerroute (2,5 km)



5.  Open bedding 
Tussen de derde en vierde geschutsbunker ziet u 
een betonnen platform. Dit platform is een zo-
genaamde ‘open bedding’. Voordat de bunkers 
werden gebouwd voor de 17 cm kanonnen stonden 
zij stevig verankerd op een betonnen sokkel, de 
open bedding. Deze kanonnen waren zo erg kwets-

baar voor bombardementen, wat uiteindelijk de 
reden was geschutsbunkers te bouwen. Tussen 
de open bedding en het schelpenpad bevindt zich 
ook nog een klein stukje smalspoor dat bij de bouw 
van de bunkers werd gebruikt voor de aanvoer van 
bouwmaterialen (vooral beton in kiepkarren). 

6.  Vierde en laatste geschutsbunker van kust-
batterij Heerenduin 
Op de top van het wat hogere duin rechtsachter de 
laatste geschutsbunker bevindt zich nog een man-
schappenbunker met een open bedding voor een 2 
cm luchtdoelkanon. Dit  werd gebruikt om laagv-
liegende geallieerde jachtvliegtuigen te beschieten.

7.  Borstwering
Tien meter voorbij de 
laatste bunker ziet u, 
in het lage duin direct 
links van het pad, de 
bovenrand van een bijna 
in het duin verzonken 
stenen muur. Dit is de 
borstwering van een open bedding (betonnen sok-
kel). Achter deze borstwering kon de bemanning 
van het hier geplaatste kanon dekking zoeken bij 
inkomend vuur.

8.  Manschappenverblijven (rechts)
Het schelpenpad vol-
gend verlaat u de voor-
malige kustbatterij 
Heerenduin en be-
treedt u luchtdoelbat-
terij Olmen. Het deels 
bakstenen verblijf dat 

rechts van het schelpenpad ligt, is een manschap-
penbunker, met een haaks hierop gebouwd com-
partiment voor een generator. Op het dak van deze 
bunker heeft een radar van het type Würzberg-D  
(bereik circa 30 km) gestaan. 
Direct hierna ziet u rechts nog een manschappen-
verblijf met hier schuin achter een zogenaamde 
Tobruk bunker, een bunker met een rond gat aan de 
bovenzijde dat zowel voor observatie als mitrail-
leursnest werd gebruikt.



9.  Vuurleidingsbunker
Het schelpenpad voert omhoog tegen een duin. In 
dit duin bevindt zich de vuurleidingsbunker van 
luchtdoelbatterij Olmen. Aan uw linkerzijde ziet u 
beneden de ingang met verbindingsloopgraaf. Aan 
uw rechterzijde een grote ronde bedding, waarin 
een optische afstandsmeter stond die beschermd 
werd door een stalen koepel.

10.  Geschutsbeddingen
Het schelpenpad verder volgend loopt u langs de 4 
geschutsbeddingen, waarvan er twee aan uw rech-
terzijde direct aan het pad liggen, de twee andere 
beddingen zijn niet of nauwelijks zichtbaar.
Deze geschutsbeddingen beschikken over een on-
dergronds manschappenverblijf met een nooduit-
gang. De geschutsbeddingen zelf waren afgesloten 
met een draaibare stalen koepel, waarin het 10,5 
cm luchtdoelkanon was opgenomen. Hier werden 
de veelal hoog overvliegende geallieerde bommen-
werpers beschoten die hier vanuit Engeland met  

bommen onderweg waren naar Duitsland.
Iets verderop passeert u nog een nooduitgang van 
een geschutsbedding, waaruit nu struiken groeien. 
De geschutsbedding ligt iets verder van het pad aan 
de linkerkant.

11. 
Het schelpenpad komt bij een asfaltweg 
met daarnaast een  voetpad. Verlaat hier het 
schelpenpad en sla linksaf. Volg het voetpad langs 
de weg totdat u na circa 50 meter linksaf een 
voetpad kunt inslaan. Hier staat net als aan het 
begin van deze route een groot bord met uitleg over 
‘Batterij Heerenduin en Olmen’.

12.  Munitiebunker
Het pad gaat 
omlaag en aan de 
linkerkant ziet 
u even verderop 
een grote bunker. 
Dit is één van de 
munitiebunkers 

van luchtdoelbatterij Olmen. Schuin boven 
de bunker ziet u een observatiesleuf die door 
overdekte loopgraven was verbonden met 
de rest van het complex. Het geasfalteerde 
voetpad dat u volgt is van oorsprong een Duitse 



bevoorradingsweg, die langs een groot deel van de 
kust liep. Oorspronkelijk was deze weg gemaakt 
van betonplaten.

13.  Telefoonbunker
Na enkele bochten volgt er een scherpe bocht 
naar rechts. Net voor de scherpe bocht ziet u aan 
uw linkerhand, enkele meters van de weg, een 
klein plat duin waarin zich een kleine Duitse 
telefoonbunker bevindt. Telefoonbunkers 
waren van groot belang als knooppunt van 
communicatielijnen. Vanaf de scherpe bocht is 
het voetpad niet langer geasfalteerd en kunt u het 
oorspronkelijke wegdek van betonplaten zien, 
zoals door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog 
is aangelegd.

14. 
Volg de betonweg tot het einde. U bent nu in een 
industriegebied (Ampèrestraat). Sla scherp linksaf 
en volg de weg. De weg maakt een haakse bocht 
naar rechts (Westonstraat). Volg ook deze tot het 
einde. Sla linksaf de Badweg op en volg het smalle 
trottoir links van de weg tot aan het zebrapad bij 
Camping De Duindoorn. Steek de Badweg hier 
over en vervolg de Badweg via het voetpad langs de 
rechterzijde van de weg.

15.  Bunker Museum IJmuiden
Aan uw rechterzijde ziet u het Bunker Museum 
IJmuiden. Dit is een openluchtmuseum, met vijf 
expositiebunkers. Het museum breidt regelmatig 
uit. Het museum wordt beheerd door Stichting 
WN2000 die geheel uit vrijwilligers bestaat. Om 
die reden is het museum beperkt geopend. Wel 
worden er regelmatig rondleidingen georganiseerd. 
Op de website van het museum, http://www.
bunkermuseum.nl, vindt u meer informatie.

Door de Badweg verder te volgen, komt u terug bij 
het beginpunt van deze bunkerroute.


