
Oorlogsherinneringen 

 

Den Helder heeft zwaar geleden onder de oorlog en de aanleg van de Atlantikwall. Grote 

delen van de stad zijn gesloopt voor een vrij schootsveld. Andere delen zijn verwoest door de 

geallieerde bombardementen. In het huidige Den Helder kan de bezoeker nog veel restanten 

van de Atlantikwall terugvinden. Op verschillende plekken zijn nog bunkers aanwezig. Deze 

kunnen vanuit het Atlantikwall Centrum worden bezocht. In de stad zijn veel verhalen over 

de oorlog te vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://robscholtemuseum.nl/ed-dekker-oud-militair-complex-in-den-helder-in-beeld-voor-logies-en-infocentrum-atlantikwall/nieuwbouw-binnen-in-het-oude-duitse-logementgebouw-in-huisduinen-te-den-helder-tekening-jan-rietvink/


De Kroontjesbunker' 

Aan de noordelijke rand van de Grafelijkheidsduinen, ten oosten van fort Kijkduin, ligt heden ten 

dage nog een Duits bunkercomplex uit de Tweede Wereldoorlog. Midden in dit bunkercomplex 

treft men een zeer bijzondere bunker aan, die door zijn toren in het oog springt en volgens de 

Duitse bunkertypologie geregistreerd stond als FL 250 en genaamd was 

'Flugabwehrgruppenkommandostand', of verkort 'Flakrukostand' genoemd werd. In de 

volksmond staat deze bunker ook wel 

bekend als 'de Kroontjesbunker'. 

(Kroontjesbunker' vanwege de vorm 

van de toren). 

Deze bunker is bijzonder, omdat er in 

Nederland slechts vijf gebouwd zijn, 

waarvan die in Den Helder enig 

overgeblevene is. Ook in de rest van 

het door de Duitsers bezette Europa 

kwam dit type bunker sporadisch 

voor. Alleen in St. Nazaire (Frankrijk) 

resteert nog een dergelijk type bunker. 

Mogelijk zijn dit voor zover bekend de 

enige twee overgebleven exemplaren. 

De functie van deze bunker diende als 

hoofdkwartier van de Duitse 

luchtafweerverdediging. De informatie 

met betrekking tot de vliegbewegingen kwam binnen via meldingen van diverse Duitse 

radarposten langs de kust.  

 

 

 

 

 

Foto links: Wurzburg Riese 

 

Verder kwamen 

meldingen binnen van 

luisterposten, die 

daarvoor grote 

schotelvormige 

luisterapparaten 

gebruikten en diverse 

luchtwachtposten. Het 

was belangrijk om zo snel 

mogelijk het aantal 

vliegtuigen, de soort de 

vlieghoogte, de 

vliegrichting en de 

nationaliteit vast te stellen. De meldingen werden telefonisch volgens een afgesproken systeem 

doorgegeven aan het 'Fluchwachkommando' (Fluko), dat in de Flagrukostand was gevestigd 



Ook liep er vanuit dit gebouw een directe loopgraafverbinding met het Officiersgebouw en de 

kroontjesbunker voor het geval van een strijd of vlucht.  

Om coördinaten vast te stellen in de kroontjesbunker en fort Kijkduin werd radiografie gebruikt, 

alsmede kijkers, allerhande meetinstrumenten, radioantennes en wat later ook radar.  

 

Na WO2 heeft de Koninklijke Marine deze bunker nog in gebruik gehad als BB oefenplek  (Burger 

Bescherming)  deze werd in BB werd1952 opgericht en formeel op 11 juni 

1986 opgeheven. 

https://www.youtube.com/watch?v=kjlC1UHqFdg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kjlC1UHqFdg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bescherming_Bevolking_vlag.svg

