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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 Widerstandsnest (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 2019 bestond uit een voorzitter, een secretaris en penningmeester. Omdat het museum
steeds groter wordt, waardoor de werkdruk voor bestuursleden toeneemt, is het bestuur in
2019 met 1 extra lid uitgebreid. 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
1-2-2020
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Bijzondere activiteiten in 2019
In 2019 is weer heel veel werk verzet om de collectie uit te breiden. Er zijn ook meerdere
publieksevenementen georganiseerd, soms in samenwerking met andere organisaties. Het jaar
2019 was voor onze stichting een enerverend jaar. Onderstaand volgt een opsomming van de
belangrijkste ontwikkelingen.
De nieuwe website van het museum wordt gelanceerd
Na vele jaren gebruik te hebben gemaakt van onze oude website, werd het tijd om te gaan
nadenken wat we zouden gaan doen met deze website. Uiteraard was dit ook al opgenomen in
het Visieplan van het museum. Na veel over en weer mailen/ bellen en vergaderingen werd
dan eindelijk onze nieuwe website gepresenteerd.
De website geeft nu inzicht in wat er te doen is in het museum, welke thema’s wij hanteren,
eventuele informatie over rondleidingen, maar ook speciale evenementen worden erop
vermeld.
De website wordt in de toekomst nog uitgebreid met diverse achterliggende pagina’s voor
vrijwilligers, filmpjes en andere relevante informatie over het museum zelf of over de
Festung.
Bunkerdag SCHNELLBOOT BUNKER 2019
Op 25 mei was er een door de Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall georganiseerde
Bunkerdag. Van Den Helder tot Hellevoetsluis waren bunkers toegankelijk voor het
geïnteresseerde publiek dat in groten getale toestroomde. Ook het Bunker Museum nam deel
aan dit evenement dat net als onze stichting het doel heeft om mensen te informeren over de
wijze van totstandkoming en het functioneren van de enorme verdedigingslinie langs ons deel
van de kust.
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Voor de tweede keer mochten wij als Bunker Museum, in samenspraak met de CEBO, de
deuren weer openen voor publiek van de grootste bunker van de Benelux. Zoals jullie weten
was de eerste openstelling een groot succes en werd IJmuiden even landelijk nieuws vanwege
de filemelding (vanaf de haven tot aan de snelweg stond het vast). Dit gaf ons veel energie om
wederom de bunker open te stellen met de CEBO voor publiek.
Het was een stralende dag en de organisatie was goed gepland, we hadden natuurlijk lering
getrokken uit de eerste openstelling waar we op moesten letten. Alles bij elkaar resulteerde in
een geweldige dag met veel animo (meer dan 1700 bezoekers) ondanks het uitblijven van een
filemelding. Ook was het ‘rijdende junior verzetsmuseum’ aanwezig met een compleet
ingerichte trailer en liep het storm bij de viskraam.
Kortom een zeer geslaagde dag die voor herhaling vatbaar is.
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 na gespeeld, 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 is het thema van Historisch Weekend, D-Day het begin van het einde van WW2. Dit
jaar zullen er weer verschillende re-enactors naar ons museum komen om dit uit te beelden.
Te weten geallieerde Amerikaanse soldaten, een Franse vertegenwoordiging van de FTP &
FFI zal aanwezig zijn, maar ook Duitse troepen.
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Tijdens Historisch Weekend hadden we het geluk dat we een stralend weekend hadden wat ertoe
leidde dat we boven de 500 bezoekers uitkwamen. Een top resultaat voor Historisch Weekend. Veel
bezoekers waren zeer enthousiast en er werden diverse dingen uitgebeeld en ondernomen voor de
jeugd.

Laatste Manschappen bunker gereed maken voor openstelling

In 2019 is er ook weer hard gewerkt door de vrijwilligers van de klus. De laatste
manschappenbunker, oftewel beter bekend als de ‘E’, werd gereed gemaakt. Er moest 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.
Na veel zwoegen en klussen is deze bijna zover om in 2019 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 in en rondom IJmuiden. Ook zijn er diverse stukjes zichtbaar
van de originele muurtekeningen en namen, die behouden zijn gebleven.

In 2020 zal de bunker verder aangekleed en ingedeeld worden zodat deze volledig in de
openstellingen opgenomen kan worden.
Daarnaast zijn er diverse kluswerkzaamheden geweest waaronder aan de D. Hier zijn de
dagraambakken dichtgemetseld en ze voorzien van een mooie stuclaag. Tevens zijn ook delen
van de A onder handen genomen i.v.m. grote stukken pleister die afgebrokkeld waren.
Daarnaast is bij de F een trap met leuning gemaakt zodat bezoekers met een veilig gevoel op
de F kunnen om van het panoramische uitzicht te genieten. Heeft de F ook een nieuwe
ingerichte ruimte gekregen, te weten de granaatopslagruimte.
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Museum vaker open, bezoekersaantallen en aantal deelnemers aan rondleidingen
Al heel lang klinkt de roep om meer openstellingen van het museum. Het bestuur van onze
stichting is nogal terughoudend als het gaat om vermeerdering van het aantal
openstellingsdagen. Per slot van rekening moet al het werk worden verzet door een
betrekkelijk kleine groep vrijwilligers. Van die mensen kan niet worden verwacht dat ze altijd
maar opdraven. Maar toen de vrijwilligers zelf voorstelden om vaker open te zijn, is aan die
oproep gehoor gegeven. In het seizoen van 2019 was het museum ook in oktober nog open op
de derde zondag en werden er ook avond rondleidingen gegeven. De reacties op deze
verruiming van de openstellingen is ronduit positief, evenals voor de rondleidingen.
Mede dankzij de extra openstellingen was 2019 een heel goed jaar voor wat betreft het aantal
bezoekers aan het museum. In totaal bezochten 1941 mensen ons museum. Het Historisch
Weekend van eind mei, begin juni alleen al was goed voor 523 bezoekers.
Met Bunkerdag, dat overigens weer een enorm succes was, trok de openstelling van de
Schnellbootbunker ongeveer 1782 bezoekers. Dit geeft nog maar eens aan dat er veel
belangstelling is voor de Festung IJmuiden en zijn geschiedenis.
In 2019 waren er 144 rondleidingen waaraan in totaal 1313 mensen deelnamen. Topper was
de besloten buitenrondleiding met 520 deelnemers. Maar ook de reguliere
buitenrondleidingen (en mini rondleiding) met 700 deelnemers was erg in trek. Voor het
tweede jaar op rij was de avondrondleidingen (met 93 deelnemers) aardig in trek.
Bijzondere vermelding verdienen de speciale rondleidingen voor basisscholen. We hebben
rondleidingen gedaan voor kinderen van 21 verschillende basisscholen uit de regio. Voor de
kinderen van groep 7/8 van de Velsense basisscholen was een speciale leskist ontwikkeld,
maar natuurlijk ook voor andere basisscholen of BSO’s.
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