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Inleiding 
 
Ook op Vlieland heeft de Tweede Wereldoorlog sporen achtergelaten. Vrijwel meteen na de 
capitulatie begonnen de Duitsers met de bouw van verdedigingswerken.  
Vanaf 1942 beginnen de Duitsers met de bouw van de Atlantikwall en ook op Vlieland worden 
hiervoor stellingen gebouwd. In de zeewerende duinen worden bunkercomplexen gebouwd die 
vooral tot doel hebben een eventuele geallieerde landing af te slaan. 
Van de op Vlieland gebouwde stellingen is alleen Wn 12H bewaard gebleven.  
 
In 2012 is een gezamenlijk initiatief gestart met alle Nederlandse Waddeneilanden om subsidie van 
het Waddenfonds te verkrijgen. Daarmee kon het herstel van delen van de Atlantikwall, waaronder 
de stelling Wn12H op Vlieland, in 2017 worden gestart. Het Bunkermuseum Vlieland heeft daarnaast 
subsidie van de Provincie Friesland, de Gemeente Vlieland en donaties van particulieren ontvangen. 
 
Daarna is begonnen met het uitgraven, herstellen en reconstrueren van bunkers en loopgraven. Ook 
werd er een nieuwe ontvangstbunker gebouwd die geheel onder de grond kwam te liggen. In juni 
2020 was de renovatie en inrichting zover dat het Bunkermuseum voor bezoekers kon worden 
opengesteld. Bezoekers en donateurs maken de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de collectie 
mogelijk. 
 
Staatsbosbeheer is eigenaar van de grond en de opstallen (bunkers). Het Bunkermuseum wordt 
geëxploiteerd door de Stichting De Noordwester. Deze stichting heeft een beheerder aangesteld, die 
samen met een dertigtal vrijwilligers de uitvoering en beheer van het Bunkermuseum verzorgen.  
 
Het Bunkermuseum kent vele vrienden, die donaties doen aan het museum. De stichting Vrienden 
Bunkermuseum Wn12H Vlieland is onder meer opgericht om deze donaties naar de wens van de 
vrienden te besteden, zodat deze donaties niet voor de exploitatie van het Bunkermuseum worden 
gebruikt.  
Deze stichting heeft ten doel: 
1. het vormen van een vriendenkring die het Bunkermuseum op Vlieland ondersteunt; 
2. het verkrijgen van een cultuurhistorische collectie uit de WO2-periode op Vlieland; 
3. het beheren van die collectie;  
4. het exposeren van de collectie; 
5. het vergaren van kennis over de WO2-periode op Vlieland en het delen daarvan (voorliuchting). 
6. het veiligstellen van de WO2-collectie Vlieland voor de toekomst. 
 
In dit beleidsplan 2023 beschrijft het bestuur van de Stichting Vrienden Bunkermuseum Wn12H 
Vlieland wat de plannen zijn voor het jaar 2023. 
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Plannen 2023 
 

1. Beheer van de collectie 
De collectie van het Bunkermuseum bestaat uit  beeldmateriaal, bodemvondsten gevonden tijdens 
de reconstructie van de stelling en objecten die veelal in bruikleen zijn gegeven. De registratie van de 
collectie en de bruikleenovereenkomsten zijn op papier beschikbaar. Vanuit de musea in Fryslân is er 
een initiatief om de collectie van alle musea te digitaliseren en zo toegankelijk te maken.  
 
Het goed beheren van de collectie is een belangrijke doelstelling van de stichting. We gaan ons 
oriënteren op de plannen van de Friese musea en besluiten daarna wat de beste manier is om onze 
collectie digitaal vast te leggen.  
 
Er is een initiatief van de Provincie Fryslân om gezamenlijk met alle musea het cultureel erfgoed 
digitaal vast te leggen. Wij gaan in gesprek met de Museum Federatie, die de uitvoering van dit 
project coördineert, of wij naan dit initiatief kunnen deelnemen.   
 

2. Voorlichting aan scholieren  
Jaarlijks is het Bunkermuseum betrokken bij de voorlichting van de Vlielandse scholieren over WO-2. 
Vorig jaar hebben we met de scholieren de locatie bezocht, waar een Hercules Bommenwerper is 
neergestort tijdens de oorlog. Ook dit jaar willen we begin mei in overleg met de schoolleiding een 
thema voorbereiden en delen met de Vlielandse scholieren.  
 
Een tweede actie is om scholieren die in schoolverband het eiland bezoeken, uit te nodigen in het 
Bunkermuseum en hun rond te leiden. Tijdens de rondleiding vertellen gidsen (vrijwilligers) over het 
ontstaan van Wn12H, de oorlogssituatie op Vlieland en over het leven van Duitse militairen en de 
plaatselijke bevolking op Vlieland gedurende de tweede wereldoorlog.   
 

3. Opsporen foto’s en informatie over voormalige bemanning Wn12H 
Al enige tijd zijn wij bezig met het contact leggen met familie van voormalige Duitse soldaten die op 
Vlieland gestationeerd zijn geweest. De tijd dringt, omdat bij het overlijden van deze soldaten 
mogelijk waardevolle documenten verloren gaan.  
We hebben de beschikking gekregen over een registratie van namen van toenmalige soldaten die 
afdrukken van foto’s hebben laten maken door de fotowinkel op Vlieland. We gaan op basis van deze 
namen proberen familie in Duitsland te traceren en met hen in gesprek te gaan over eventuele 
historische documenten.   
 

4. Inrichting Bunkermuseum en fondsenwerving 
Een museum is nooit af. Dat geldt voor het vormgeven van loopgraven tot aan het inrichten van de 
bunkers met de collectie. Hiervoor zijn middelen nodig. Er staan voor 2023 twee projecten op de 
verlanglijst: 

1. De loopgraven en de keukenbunker voorzien van camouflage netten 
2. Twee betonnen woonbunkers inrichten 

 
Ad 1 
Afgelopen jaar is er geëxperimenteerd met het overspannen van een gedeelte van de loopgraven 
met camouflage netten, net zoals dat tijdens WO-2 het geval was. Door de ruige omstandigheden 
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aan de kust blijkt dat de reguliere camouflage netten geen standhouden. De bezoekers waarderen 
het beeld van de gecamoufleerde loopgraven enorm, dus willen we opnieuw een poging doen een 
degelijke en meer duurzame constructie voor de camouflage van de loopgraven te ontwikkelen. 
 
 
Ad2. 
Twee van de elf bunkers moeten nog ingericht worden met een expositie. In de Woonbunker-
Midden willen we de expositie: “De oorlog op zee” samenstellen.   
 
Over de oorlog op zee ten noorden van de Waddeneilanden en op de Noordzee is weinig beschreven 
en grotendeels onbekend bij het grote publiek. 
Het was een harde strijd waarbij aan beide kanten vele slachtoffers zijn gevallen. Ook kwamen er 
koopvaardij zeemannen om het leven die voeren op de door de Kriegsmarine gevorderde 
koopvaardijschepen uit Nederland, België, Noorwegen en Zweden. 
In de expositie Oorlog op Zee wil Bunkermuseum dit onbelichte deel van de geschiedenis voor het 
voetlicht brengen.  
 
In de betonnen Woonbunker-West willen we een expositie inrichten die een beeld geeft van de 
restauratie/herbouw van de stelling in de periode 2017-2020. In deze expositie willen we ook 
aandacht geven aan het werk van de vele vrijwilligers en de sponsoren van het project kenbaar 
maken.  
 
Fondsenwerving 
Beide projecten vragen een investering van veel vrijwilligersuren, maar ook materiaal, vitrines, etc. In 
totaal begroten wij de inkoopkosten op €25.000,-- Via fondsenwerving bij kapitaalkrachtige vrienden 
van het Bunkermuseum proberen we de financiering van deze projecten (deels) te realiseren. Een 
andere optie is financiering via subsidie van de provincie Fryslân.  
 

Begroting 2023 
 
De stichting start dit jaar met haar activiteiten. Onderstaand is de begroting voor dit jaar 
weergegeven, exclusief de bijdrage in uren van de vrijwilligers. 
 

 
 
 

Inkomsten € Uitgaven €

Donaties vrienden 5.000€        Oprichtingskosten stichting 300€         

Crowdfunding voor projecten 25.000€      Deelname collectiebeheer Museum Federatie Friesland 600€         

Project camouflagenetten 2.500€     

Project inrichten woonbunkers 25.000€   

Barbecue vrijwilligers 600€         

Onvoorzien 1.000€     

Totaal 30.000€      Totaal 30.000€   
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