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De HGVU is nu ook op Linkedin! Via deze link kunt u lid worden van de HGVU groep. 

Beste leden, 
 
De maartlezing op 10 maart is de 275ste HGVU lezing en is getiteld: 

 
Beton in het duin: de Atlantikwall in natuurgebieden langs de Nederlandse kust 
 
 
Direct na de Tweede Wereldoorlog was de Nederlandse kust bezaaid met restanten van de 
Atlantikwall, het kustverdedigingssyteem van de Duitse bezetter. Bunkers, loopgraven, anti-
tankmuren, munitie en mijnen lagen verspreid langs de Nederlandse kust en in de duinen. De 
lezing van Michiel Purmer gaat vooral over de na-oorlogse ontwikkelingen van dit omstreden 
erfgoed in natuurgebieden. In de Nederlandse duinreservaten zijn nog indrukwekkende onderdelen 
van de Atlantikwall te vinden. Toch lijkt het behoud hiervan een voorbeeld van preservation by 
neglect, omdat er tot zeer recent weinig aandacht voor was bij de duinbeheerders.  
In het eerste deel van de presentatie zal Michiel ingaan op de na-oorlogse geschiedenis van de 
Atlantikwall in de Nederlandse duinreservaten. Wat gebeurde er met dit militaire landschap? Hoe 
gingen natuurbeschermers er mee om? Stond de Atlantikwall natuurontwikkeling letterlijk in de 
weg? En wat is de huidige toestand van dit erfgoed in de natuurgebieden? 
 
Na de pauze zal Michiel een drietal mogelijke scenario’s schetsen voor toekomstig beheer. Hierbij 
zullen ook buitenlandse voorbeelden de revue passeren. De scenario’s variëren van museale 
openstelling en hergebruik tot actieve afbraak. Een interessante discussie op het snijvlak van 
natuur en cultuur, waarover Michiel graag in gesprek gaat met de aanwezigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Anti-tankmuur in Nationaal Park Zuid-Kennemerland (Foto Michiel Purmer) 

 
Michiel Purmer, lid van de HGVU, is werkzaam bij Natuurmonumenten en richt zich in zijn 
promotieonderzoek momenteel op restanten van de Atlantikwall in natuurgebieden.  
 

Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht 
Datum: dinsdag 10 maart 2015 
Tijd:  20:00 uur 


