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Doelstelling en organisatie 

De Stichting WN2000 is opgericht in het jaar 2002. Daarbij vormen de letters W en N een 

verwijzing naar de Duitse afkorting voor het woord Wiederstandsnest (stelling of steunpunt) 

en verwijst het getal 2000 naar het jaar waarin de basis werd gelegd voor de oprichting van 

onze stichting. De stichting WN2000 stelt zich ten doel een zo groot mogelijk geïnteresseerd 

publiek kennis te laten maken met de functie van de Vesting IJmuiden, de objecten en hun 

bouwtechnische specificaties, maar ook met de wapensystemen en met het dagelijks leven en 

functioneren van de eenheden die er waren gelegerd. De nadruk ligt op de Duitse periode van 

1940 tot 1945, maar er is ook aandacht voor Nederlandse verdedigingswerken en militairen. 

De stichting adviseert ook bij onderzoeksprogramma’s van andere organisaties en 

instellingen. 

De stichting WN2000 is exploitant van het Bunker Museum IJmuiden. Het Bunkermuseum 

bestaat uit een aantal voormalige bunkers in het duinterrein aan de noordkant van de Badweg, 

vlak voor het begin van de Pier van IJmuiden. De ruimten in de bunkers zijn ingericht als 

ontvangst- en expositieruimten. De bunkers worden onderling verbonden door een stelsel van 

wandelpaden en deels overdekte loopgraven. Sinds 2014 maakt het Seehund paviljoen 

onderdeel uit van onze expositie. Dit paviljoen herbergt onder meer de geconserveerde 

overblijfselen van een tweepersoons duikboot van het type Seehund die in februari 1945 nabij 

Egmond is gestrand.  

De stichting wordt gefinancierd door een flink aantal sponsors en donateurs. Een vaste kern 

van vrijwilligers zorgt voor de inrichting en het onderhoud van de museumgebouwen, voor 

het ontvangen van bezoekers tijdens openstelling dagen en voor rondleidingen. De 

rondleidingen voeren, behalve langs de objecten die de stichting zelf in beheer heeft, ook 

langs andere in IJmuiden gelegen onderdelen van de voormalige Atlantikwall. 

De dagelijkse leiding over de activiteiten van de stichting berust bij het stichtingsbestuur dat 

in 2020 bestond uit een voorzitter, een secretaris en penningmeester. Voor de coördinatie van 

de belangrijkste activiteiten zijn commissies ingericht, waaronder een commissie 

rondleidingen, een commissie collectie, een commissie klussen, en een commissie pr.  

Namens het bestuur van Stichting WN2000, 

Ryan Crapts 

Secretaris 

25-01-2021 
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2020, een bijzonder jaar 

Het is niemand ontgaan, 2020 was een bijzonder jaar. Niet alleen voor de vrijwilligers, maar 

ook voor de bezoekers en het museum. Als museum hadden we een hele hoop gepland voor 

dit mooie jaar. Zo zouden we uitgebreid het 75-jarig bevrijdingsfeest van de IJmond vieren, 

samen met diverse andere musea en stichtingen in de regio, waren er plannen voor de 4-5 mei 

viering, zouden we Bunkerdag weer groots en uniek aanpakken en hadden in augustus weer 

een mooi Historisch Weekend evenement gepland.  

Verder stonden er ook weer veel scholen op de agenda voor een schoolrondleiding of een 

leskistenrondleiding. Helaas zijn geen van alle doorgegaan i.v.m. Corona. Dit tot grote spijt 

van zowel de leerlingen als de leraren en gidsen. 

Hetzelfde gold natuurlijk ook voor de overige rondleidingen die of afgezegd werden of in zeer 

kleine groepjes plaatst vonden. 

Halverwege het jaar kregen we wel een sprankje hoop, het museum mocht open. Zij het met 

zeer strenge maatregelen vanuit de overheid. Zo moest men van tevoren reserveren, waren er 

tijdsloten en mocht er een maximaal aantal aan bezoekers in het museum aanwezig zijn. 

Al met al mocht het museum niet klagen, er was veel animo op de dagen dat we open waren. 

Met een gemiddelde van 115 bezoekers heeft het museum geen slecht jaar gehad (break 

even). Daarentegen moet wel gezegd worden dat we de jaren ervoor 2,5 keer zoveel 

bezoekers hadden per openstelling. 

Helaas kregen we ook de melding dat de ‘Havendagen’ en ‘Sail’ werden geannuleerd. Dit 

treft niet alleen ons museum maar natuurlijk de gehele regio.   

Bijzondere activiteiten in 2020 

In 2020 is weer heel veel werk verzet om de collectie uit te breiden. Zo zijn er diverse unieke 

items aan onze collectie toegevoegd. Denk hierbij aan een originele stengun dat in IJmuiden is 

gevonden, een meelzak die tijdens de voedseldroppingen is afgeworpen, diverse kleine 

documenten uit de Festung, heeft het museum het scheepskanon aangekocht en last but not 

least de verwerving van een groot gedeelte van de collectie Steenbakker.  

  

Donatie stengun 
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Tevens waren er ook meerdere publieksevenementen georganiseerd, soms in samenwerking 

met andere organisaties. Het jaar 2020 was voor onze stichting een enerverend jaar mede door  

 

2 items van de collectie Steenbakker 

 

de corona maatregelen. Onderstaand volgt een opsomming van de belangrijkste 

ontwikkelingen. 

Daarnaast zouden wij in de regio IJmond dit jaar de 75-jarige bevrijding vieren middels 400 

voertuigen, lezingen van oorlogsgetuigen uit de regio. Dit alles zou in samenwerking met 

meerdere stichtingen gebeuren maar helaas bracht corona roet in het eten en werd alles 

afgelast.  

Bunkeronderdelen gered van de sloop 

Het was al bekend dat er een bunker gesloopt zou worden binnen de ‘Festung IJmuiden’. 

Deze bunker was gesitueerd in Driehuis nabij het Missiehuis, en stond op het schoolterrein bij 

het Ichtus Collega. De stichting had hier al een oogje op laten vallen en hield dit nauwkeurig 

in de gaten en het bestuur ging in beraad. We hebben natuurlijk ook onze idealen waar we ons 

aan vasthouden, ‘beheer en behoud van de verdedigingswerken’ in onze regio. Helaas wordt 

de tweede manschappen bunker ook afgebroken, maar in goed overleg met het sloopbedrijf en 

de opdrachtgever hebben we toch bepaalde artefacten kunnen veiligstellen. Deze worden ook 

tentoongesteld in het museum in de nabije toekomst. 

 

Bunker 502, wordt blootgelegd voor de sloop 
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Occupation and Liberation WN2000 

Het Historisch Weekend met de naam Occupation and Liberation WN2000 is een jaarlijks 

terug kerend iets waarbij in samenwerking met diverse re-enactment groepen op een 

educatieve manier aan het publiek gebeurtennissen worden uitgelegd aan het publiek.  

Dit door middel van gebeurtenissen die worden nagespeeld, waarbij ook uniformen, wapens 

en het dagelijkse leven van de soldaten & burgers (verzet) worden uitgelegd.   

Elk jaar wordt er een thema gekozen wat aan een bepaalde gebeurtenis tijdens de 2e 

wereldoorlog is gekoppeld. Dit jaar zou het thema dan ook ‘Bevrijding van de IJmond’ zijn. 

Bunkerdag 

Bunkerdag zou in 2020 plaatsvinden op 6 juni, D-Day. Als museum hadden we gehoopt dat 

we van deze dag een unieke dag zouden kunnen maken door de openstelling van meerdere 

bunkers in park Schonenberg. Na veel overleg en beraad hadden we diverse ideeën 

klaarliggen om het tot een geslaagde dag te maken. Helaas mocht het niet zo zijn vanwege de 

Corona maatregelen en werden alle plannen ‘on hold’ gezet. Dit was natuurlijk een flinke 

domper voor alle vrijwilligers en het museum.  

Laatste Manschappen bunker gereed maken voor openstelling 

In 2018 is er een start gemaakt voor de laatste manschappenbunker, oftewel beter bekend als 

de ‘E’, gereed te maken. Dit liep zelfs door in 2020 want er moest nog veel werk worden 

verricht om deze op te knappen, eerst schoonmaken, schilderen, de electra en als laatste nog 

de vitrine bouw van de diorama’s en indelen. Na veel zwoegen en klussen is deze bijna zover 

om in 2021 te worden geopend met als thema; Atlantik Wall. Hierin worden diverse dingen 

onder de aandacht gebracht, die allemaal met de Atlantik Wall te maken hebben. Ook zijn er 

diverse stukjes zichtbaar van de originele muurtekeningen en namen, die behouden zijn 

gebleven.    

In 2021 zal deze bunker dan ook feestelijk worden geopend waarna hij toegankelijk is voor 

het publiek.  

Daarnaast is de ‘F’ voorzien van 2 nieuwe diorama’s en is de ‘C’ ook onder handen genomen.  
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Werken aan een nieuwe thematische aanpak 

In november/december 2017 zijn de vrijwilligers van het museum bij elkaar gekomen voor 

een update over de thematische aanpak van het museum en hoe de stand van zaken was. Niet 

dat bezoekers over de opzet en inrichting van de exposities hadden geklaagd, integendeel. 

Bezoekers toonden zich steeds zeer positief over het gebodene. Maar bij bestuur en 

vrijwilligers leefde de gedachte dat een goede gedachtewisseling over de inrichting van de 

diverse museumbunkers nuttig en noodzakelijk was nu we steeds groter worden.  

We willen voorkomen dat de samenhang in de collectie in de toekomst verloren gaat en dat de 

tentoonstelling een allegaartje wordt. Dat is al met de collecties van heel veel oorlogsmusea in 

België en Noord-Frankrijk gebeurd. 

Vertrekpunt was het idee dat onze stichting ook in de toekomst vooral het regionale 

oorlogsverhaal wil vertellen, dat dan wel in de context van het grotere geheel van de Tweede 

Wereldoorlog in Nederland en Europa is geplaatst. En less = more. Liever een beperkte 

hoeveelheid expositiestukken die een stevig verhaal kracht bijzetten dan een allegaartje dat 

bezoekers afschrikt. 

Tijdens de bijeenkomst werd overeenstemming bereikt over een aantal thema’s waarlangs de 

tentoonstelling de komende jaren vorm zal krijgen. Dit betekent dat elke bunker in het 

museum een eigen thema heeft en het Visieplan hierop gebaseerd is. 

Tijdens de winterstop van 2020 zijn er ook weer diverse diorama’s gebouwd en of herbouwd, 

zodat deze aansluiten bij de thema’s. 

Met het oog op de toekomst 

In 2016 is er een plan gekomen om, met het oog op de toekomst, het museum up-to-date te 

houden en te kijken waar verbeter punten liggen en natuurlijk ook wat de vrijwilligers zelf 

zouden willen. Dit is toen opgenomen in het bestuur en men heeft dit traject uitgezet. Het 

revitaliseringsproject voor het museum neemt aardig wat werk in beslag en heeft in 2017 

geleid tot een bidboek. Hierop heeft een algemene vrijwilligers vergadering gevolgd zodat 

men eventuele punten kon aanbrengen. In 2018 heeft dit revitaliseringsproject even 

stilgelegen. In 2020 is er een grote stap genomen heeft het bestuur groen licht gegeven voor 

het plan om alles voor het Visieplan te starten. Het bestuur verwacht dat in de eerste helft van 

2021 er een oordeel komt voor het Visieplan.   

Jaarverslag in cijfers 

Totaal aantal bezoekers over 10 openstellingen: 1150.  

Aantal schoolrondleidingen: 0 

Aantal buitenrondleingen: 13 

 


