Persbericht
Herinrichting Kazemattenmuseum gaat door
Benodigde financiële middelen inmiddels toegezegd
In het jaar waarin het Kazemattenmuseum (KZM) 30 jaar bestaat kan worden begonnen
met een kostbare en ingrijpende herinrichting.
Begin 2014 is het KZM begonnen met het verwerven van fondsen voor een ingrijpende
herinrichting. Ruim € 350.000,= is nodig, en inmiddels verworven, voor deze
herinrichting.
Gezien de plannen en ambities is het bedrag nog redelijk bescheiden. Dat kan doordat
veel werkzaamheden in eigen beheer, door vrijwilligers, worden uitgevoerd.
Met de herinrichting worden een aantal ambities werkelijkheid.
In de eerste plaats stamt de museale presentatie nog uit de tachtiger jaren van de vorige
eeuw. Ondanks het feit dat het KZM een zgn. “Sitemuseum” is waarbij de plaats, de
omgeving en de Kazematten zelf een belangrijk deel van het museum en het museale
verhaal vormen, is toch de interne presentatie dringend aan een opfrisbeurt toe.
In de tweede plaats wordt er een chronologische lijn in de presentatie en het verhaal
gebracht, beginnend bij de bouw van de Afsluitdijk en eindigend bij de Koude Oorlog.
Natuurlijk ligt het accent op de meidagen van 1940 waarbij Kornwerderzand de enige
plek in Europa was waar de Duitse Blitzkrieg niet verder kwam.
Tenslotte wordt het monumentenplein opgefrist en komt er, naast de monumenten voor
de gevallenen in de Wonsstelling, de slachtoffers van de luchtaanval op de Hms. Johan
Maurits van Nassau en het monument voor Kapitein Boers en Luitenant Ham aandacht
voor de Canadese bevrijders. Daarmee is het Monumentenplein van het KZM de plaats
met de hoogste monumentdichtheid van Fryslân.
Incl. de bijdrage uit eigen middelen van € 50.000,= is de begroting inmiddels rond. De
grootste bijdrage komt uit het Nationaal Fonds voor Vrede, Veiligheid en Veteranenzorg,
het vfonds, te weten € 150.000,=. Daarnaast dragen o.a . het Iepen Mienskipsfonds van
de Provinsje Fryslân en de gemeente Súdwest Fryslân bij.
Het totale aantal schenkende instellingen en fondsen bedraagt 25.

Inmiddels is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Het KZM hoopt nog
tijdens het komende Museumweekeinde (18 en 19 april) het vernieuwde
Bezoekerscentrum in gebruik te kunnen nemen.

