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Achtergrond  
 

1943: Het ontstaan van de Nazi-bunker aan de Wolfert van Borsselenweg 
In de Tweede Wereldoorlog legden de Duisters (Luftwaffe) beslag op de Pauluskerk in Amstelveen en werd de 
kerktoren gesloopt, zodat de toren niet kon dienen als herkenningsbaken voor de gevechtsvliegtuigen van de 
geallieerden. Toch bleef de angst voor een bombardement bestaan. Daarom kapten ze in 1943 bomen en bouwden 
een kleine bunker op de dijk in het plantsoen tegenover de kerk. Naar verluid diende deze bunker als slaapplaats 
voor de Duitse bemanning van het Meteo-station aan de andere kant van de dijk. Deze bemanning bepaalde elke 
ochtend via weerballonnen de weersomstandigheden voor Schiphol. (Bron: http://www.amstelveenweb.com) 
  

1945: plannen voor het opblazen van de bunker 
 
In 1945 moesten leden van de Amsterdams knokploeg (ongeveer 10 
personen) zich melden bij Hendrikse aan de Van IJsselsteinlaan om bij de 
strategische Duitse enclave bij de Pauluskerk alle bunkers op te blazen. 
In diens huis werden een aantal kneedbommen met tijdpencils 
klaargemaakt. De knokploeg slaagde niet in om alle bunkers op te 
ruimen. Eén van de leden van de knokploeg werd later op het Damrak 
aan gehouden en doodgeschoten. (Bron: Tini Visser, Jaren van verduistering, 1989, p. 

494) 
 
 

 

 
 

Na 1945: Van bunker naar schuurtje, naar jongeren sociëteit, naar monument 
Na de bevrijding in 1945 werd de bunker naar verluid bezit van de gemeente Amstelveen. In het begin gebruikte de 
gemeentelijke plantsoenendienst het gebouw voor opslag van schoffels, scheppen en kruiwagens. Rond 1955 wilde 
de gemeente de bunker opblazen. Dit bracht echter teveel risico met zich mee vanwege de nabij gelegen ringvaart 
achter de dijk. In 1968 werd de bunker gekraakt door een aantal jongeren, maar bleek nogal onveilig te zijn. Vanaf 
1969 werd de bunker gebruikt als jongerensociëteit. Eerst door kerkjeugd, en daarna door meer radicale jongeren. 
Hiervoor onderging de bunker diverse aanpassingen. Zo werd de ruimte van 1,5 meter onder de bunker 
dichtgemaakt en één van de drie luiken werd dichtgemetseld. De binnenmuren rondom dit luik werden weggehakt 
waardoor er meer ruimte ontstond. Ook een gedeelte van het dik betonnen dak werd verwijderd. Na jaren van 
overlast, als gevolg van drugs, drank en lawaai, maakte het bestuur van Sociëteit de Bunker bekend dat de sociëteit 
zou worden verplaatst. De officiële reden was dat de accommodatie kwalitatief te slecht was geworden. Sinds 2008 
staat de bunker verlaten en in vervallen staat in het plantsoen en raakt steeds verder uit het zicht door de 
prachtige begroeiing. 

 
Geen monument maar sloop 
De gemeente Amstelveen heeft in juni 2016 besloten de bunker de status van monument te geven, met als doel 
om de bunker een historische en educatieve functie te geven. Het idee is om in de bunker een fotostudio/-galerij te 
huisvesten, beheerd door een fotograaf. Echter, alles aan deze bunker is fout. Het is nazi-erfgoed. De nazi’s hebben 
het gebouw ook nog eens illegaal gebouwd, zonder fundering in een oude, inmiddels erg verzwakte en lekkende 
veendijk. Ook als sociëteit heeft de bunker tot veel drank- en drugsoverlast geleid voor de omwoners. Inmiddels is 
het gebouw erg vervallen en blijkt het gebouw jaarlijks enkele centimeters verder in de grond weg te zakken. 
Hierdoor is er een verhoogd veiligheidsrisico.  
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De plannen om de bunker een publieke, educatieve 
functie te geven zijn niet uitgewerkt. Het is 
bijvoorbeeld onduidelijk welke gevolgen de toestroom 
van bezoekers heeft voor de verkeersdrukte en 
parkeerdruk in de omliggende straten. Dit is nog niet 
uitgezocht. Wel duidelijk is dat een bunker die in 
originele staat teruggebracht is, te klein zal zijn om 
welke publieke functie dan ook te dienen. Het lijkt er 
daarom erg op dat via de omweg van een monument 
hier een bedrijfslocatie moet worden gevestigd voor 
een fotograaf die aanwijsbaar erg nauwe banden heeft 
met een wethouder bij de gemeente. Bovendien is de 
aanwijzing als monument in strijd met het 
bestemmingsplan 2009-2019 van Amstelveen. 

 
Doelstelling vereniging  
Het doel van vereniging ‘Sloop de bunker’ is om zichzelf op te heffen. Dit doel kan gerealiseerd worden zodra: 
 
1. De bunker is gesloopt of volgestort met beton als dat veiliger en of economischer is  

Wat de geallieerden en de Binnenlandse Strijdkrachten/ Amsterdamse knokploeg niet gelukt is, willen wij namens de 
vereniging alsnog doen. We willen de geschiedenis recht doen/ recht zetten. 

 

en 
 

2. Ons Nederlands erfgoed is veiliggesteld.  
Naast de geschiedenis willen we ook de toekomst recht doen. Herstel van rust in het plantsoen welke een onlosmakelijk 
onderdeel uitmaakt van het mooie Amstelveense erfgoed (zie het stadsontwerp ‘De Entree van Elsrijk’ uit 1939 en het 
Groenstructuurplan voor Amstelveen 2008-2018 waarin het plantsoen een duidelijke groene lijn vormt. Dit is ons 
Nederlands cultuurhistorische erfgoed. 

 
 

Alternatieve educatieve mogelijkheden in Amstelveen 
We willen als vereniging ook graag meedenken om de gebeurtenissen die in WOII hebben plaatsgevonden in Amstelveen op 
een gepaste manier te herinneren. Op dit moment zijn er al de volgende ideeën: 

 We denken graag mee (met overige belanghebbenden) over het alternatief om de 
Pauluskerk (gemeentelijk monument sinds 2009) open te stellen voor bezichtigingen, 
foto-exposities, presentaties over WOII. In de Pauluskerk is reeds een gedenkplaat dat 
herinnert aan de 12 leden van de kerk die de oorlog niet hebben overleefd. Ook 
hebben er in de kerk onderduikers gezeten. De impact op verkeersveiligheid en 
parkeerdrukte alg gevolg van de nieuwe educatieve functie van de Pauluskerk zou 
overigens wel eerst onafhankelijk onderzocht moeten worden.  

 De vereniging gaat zich actief inzetten om het boek van Tini Visser (Jaren van 
verduistering, 1989) in een nieuwe oplage te verkrijgen, zodat dit boek beschikbaar 
wordt voor alle inwoners van Elsrijk of andere mensen die geïnteresseerd zijn in de 
geschiedenis van Amstelveen ten tijde van WOII. Want naast de Pauluskerk en de 
nazi-bunker, staat er in dit boek nog meer informatie over bijvoorbeeld de 
bombardementen die in Amstelveen hebben plaatsgevonden, over liquidaties, 
NSB’ers, onderduikeradressen etc. 

 
 

Gedenkplaat in de Pauluskerk (foto: 
mevr Vunderink-van den Beukel) 

 

Foto binnenkant bunker anno juni 2016 (bron: www.amstelveenz.nl) 

 


