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DRIEHUIS 

Inwoners van Driehuis maken zich grote zorgen over de sloop van de 
bunker bij het Missiehuis. De projectontwikkelaar, die negentig huizen 
wil bouwen op het terrein, wil nog deze zomer de bunker laten 
weghalen. De grote vraag is hoe? 

,,Nog steeds hebben we een trauma van de vorige bunker, waar Nieuw 
Velserduin is gekomen. Die bunker stond naast het fietsenhok van het 
Ichthus Lyceum en tegenover de ingang van de voetbalvelden. Dat was 
exact dezelfde bunker die bij het Missiehuis staat’’, vertelt Ab Kraaijeveld 
van het Wijkcomité Driehuis. ,,Daar heeft de sloper vier weken op staan 
beuken. In de zomervakantie. Er bleek een drie meter dik betonnen 
fundament onder te liggen. Dat stond niet op de tekening. Met een enorm 
stalen pen hebben ze daar continu op staan beuken om het beton kapot te 
krijgen. Van zeven uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. Oorverdovend. De 
theekopjes stonden op tafel te rinkelen. Deze bunker staat veel dichter bij 



onze huizen. We vrezen grote schade en enorme herrie’’, aldus Kraaijeveld, 
die praktisch tegenover de te slopen bunker woont. 

Vrijdagochtend hebben Tanne van Nispen namens eigenaar en 
ontwikkelaar Missiehuis Driehuis BV en Bottelier van het gelijknamige, 
Haarlemse sloopbedrijf de bunker opgemeten. ,,We zijn aan het bekijken 
hoeveel beton er daadwerkelijk aanwezig is’’, reageert Van Nispen. 
Inmiddels heeft ook hij het verhaal over de vorige bunker gehoord. ,,Over 
deze bunker ben ik erg positief gestemd. Er zijn proefsleufjes naast 
gegraven en er lijkt niet een geweldig dik pakket beton onder te liggen. Dus 
de uitvoeringsduur zal aanzienlijk minder lang zijn’’, meent Van Nispen. 

Er ligt nog niets vast, maar de projectontwikkelaar wil voor 19 augustus de 
bunker hebben gesloopt. Dan gaan de deuren van de nabijgelegen scholen – 
het Ichthus Lyceum en de Kruidbergmavo – weer open. ,,We zijn nu nog in 
het offertestadium met een aantal slopers. Daarna maken we een plan. Over 
de optimale methode en het tijdstip kan ik nu nog absoluut niets zeggen’’, 
aldus Van Nispen. 

Steun 

De projectontwikkelaar heeft donderdagavond contact gehad met het 
Wijkcomite Driehuis over het opmeten van de bunker. Vervolgens heeft het 
wijkcomité naar zo’n tweehonderd omwonenden een brief gestuurd om hun 
steun te vragen. Het wijkcomité vreest dat er voor de goedkoopste manier 
van slopen wordt gekozen. ,,We willen heel sterk aandringen op de meest 
stille en veilige manier. In 1947 is op Beeckestijn een bunker afgezonken. 
Toen verstonden ze het kunstje al. Misschien kan het met zagen of een 
waterstraal’’, aldus Kraaijeveld. 

Volgende week wil het comité namens alle omwonenden een brief sturen 
naar de gemeente Velsen, Omgevingsdienst IJmond en Missiehuis BV met 
’de eis (om de projectontwikkelaar te dwingen) de bunker op de veiligste, 
meest geluidsarme en meest trillingsarme wijze te verwijderen.’ Kraaijeveld: 
,,De reacties stromen binnen.’’ 
 
 


