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Jarenlang was Europa in de greep van een oorlog de nooit uitbrak: de Koude Oorlog. Een tijd van 
Oost tegen West, spionage en de dreiging van de atoombom. Overheidscampagnes bereidden de 
bevolking voor op een aanval met kernraketten door de Russen. 

Tijdens de Koude Oorlog periode is van alles gebouwd om ons te beschermen voor het geval de ‘Russen zouden 
komen’. Verspreid over de provincie liggen commandoposten, schuilkelders, vliegtuigshelters, luchtwachttorens 
en mobilisatiecomplexen. Sommige zijn nog intact, soms zitten ze verscholen onder gebouwen, of is er alleen 
nog maar een fundament over. Restanten van gebouwen en voorzieningen die het verhaal vertellen van de 
Koude Oorlog. 

Het erfgoed uit de Koude Oorlog-periode dreigt te verdwijnen. Tegelijkertijd stijgt het besef dat ook erfgoed uit 
deze periode zijn eigen specifieke waarde heeft. Er is sprake van urgentie in het ophalen van verhalen uit deze 
periode. Er zijn nu nog ooggetuigen die uit eerste hand kunnen vertellen hoe zij deze periode hebben beleefd. 
Daarom heeft de provincie Utrecht 2019 uitgeroepen tot themajaar Koude Oorlog.

Dit jaar is gefocust op enerzijds het ophalen van informatie over de Koude Oorlog en het zoeken naar verbinding 
en samenwerking met allerlei organisaties op het thema. En anderzijds op het actief betrekken van een breed 
publiek bij het onderwerp Koude Oorlog. Daartoe zijn er verschillende activiteiten ontwikkeld waarvan het 
tweedaagse publieksevenement Ontdek de geheimen van de Koude Oorlog op Park Vliegbasis Soesterberg 
de grootste was. 

INLEIDING
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Er zijn tijdens het themajaar verschillende activiteiten ontwikkeld. Hieronder een korte opsomming.

FILMVERTONING BLAUWDRUK VAN EEN KOUDE OORLOG 

8 juli Provinciehuis
Voor medewerkers van de provincie is twee keer de film Blauwdruk van 
een Koude Oorlog vertoond voorafgaand aan een korte inleiding over het 
themajaar. 

AANTAL BEZOEKERS: 75

CINEMA BUITEN

31 augustus Park Vliegbasis Soesterberg
In vervolg op de succesvolle editie van 2018 is ook deze zomer een reeks unieke films op bijzondere Utrechtse 
erfgoedlocaties vertoond. Op Park Vliegbasis Soesterberg is in het kader van het themajaar de film Dr. Strangelove 
in een voormalige vliegtuigshelter vertoond. De voorstelling was uitverkocht. 

AANTAL BEZOEKERS: ruim 200

DE PROVINCIE UTRECHT 
PRESENTEERT DE DOCUMENTAIRE

BLAUWDRUK VAN EEN 

Na een korte introductie over het themajaar Koude Oorlog door projectleider 
Marjolein van der Kemp bekijken we de documentaire. Deze neemt je mee naar 
een tijdperk van schuilkelders, geheime commandocentra en straaljagers die klaar 
staan om ons luchtruim te beschermen. Hoe bereidden we ons destijds voor op een 
kernoorlog? Je ziet het allemaal in de fi lm Blauwdruk van een Koude Oorlog!

DATUM I 8 juli   

TIJD I 12.00 - 12.30 uur én 12.45 - 13.15 uur

LUNCH I BYO (zelf meenemen dus)

LOCATIE I Commissiekamer, eerste verdieping Huis voor de provincie 

2019 THEMAJAAR KOUDE OORLOG - PROVINCIE UTRECHT

1.1

1.2
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ACTIVITEITEN1.   



ONTDEK DE GEHEIMEN 
VAN DE

19 OKTOBER

20 OKTOBER

2019

OP PARK VLIEGBASIS 
SOESTERBERG

THEATER

EXCURSIES

KUNST

AVONTUUR

VERHALEN

EVENEMENT ONTDEK DE GEHEIMEN VAN DE KOUDE OORLOG OP PARK 
VLIEGBASIS SOESTERBERG 

19 en 20 oktober Park Vliegbasis Soesterberg
Breed opgezet, gratis toegankelijk publieksevenement met een breed scala 
aan activiteiten (zie bijlage 6.3 voor programmaboekje). Twee dagen lang 
was er van alles te zien en te doen: theater, kunst, muziek, tentoonstellingen, 
wandel- en fietsroutes, rondleidingen, verhalen, poëzie, games, speurtochten. 
Een uitgebreid programma voor jong en oud. www.provincie-utrecht.nl/
onderwerpen/cultuur-en-erfgoed/erfgoed-koude-oorlog. Bladerversie 
programmaboekje: https://issuu.com/provincie-utrecht/docs/programma-
boekje_koude_oorlog

Speciaal ontwikkeld voor dit weekend:
• Expositie over verschil in voorlichtingsmateriaal voor de bevolking en Nederland en de Sovjet-Unie, 
 door kunstenaar en Koude Oorlog expert Kees van Leeuwen
• StoryTrail Koude Oorlog door Stadsavonturen; een theaterwandeling door de geschiedenis van de 
 Koude Oorlog op Park Vliegbasis Soesterberg.
• Expositie over de Koude Oorlog door Het Utrechts Landschap in de Commandobunker
• Toneelstuk De zaak Oppenheimer. Speciale bewerking voor dit toneelstuk voor twee acteurs dat  

eenvoudig steeds weer kan worden hernomen.
• Kunstroute, wandeling langs kunstwerken op Park Vliegbasis Soesterberg (zie bijlage 6.4).
• Monumentenroute, wandeling langs monumenten op Park Vliegbasis Soesterberg (zie bijlage 6.5).

Omdat er meerdere ingangen waren en er geen entree werd geheven zijn de bezoekersaantallen bij benadering. 
Alle evenementen waarvoor (gratis) entreekaarten beschikbaar werden gesteld, waren uitverkocht.

AANTAL BEZOEKERS: Zaterdag 19 oktober 3.5000 • Zondag 20 oktober 5.000

HERDRUK SPECIAL OUD UTRECHT UTRECHT IN DE KOUDE OORLOG

In 2013 heeft de historische Vereniging Oud Utrecht een special uitgebracht  
over de Koude Oorlog. In het kader van het themajaar heeft Oud Utrecht 
haar bestanden ter beschikking gesteld voor een herdruk van deze speciale 
uitgave. En toestemming verleend voor het plaatsen van de pdf van het blad 
op de provinciale themapagina.

OPLAGE: 250 exemplaren.

1.3

1.4
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https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/cultuur-en-erfgoed/erfgoed-koude-oorlog
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/cultuur-en-erfgoed/erfgoed-koude-oorlog
https://issuu.com/provincie-utrecht/docs/programmaboekje_koude_oorlog
https://issuu.com/provincie-utrecht/docs/programmaboekje_koude_oorlog


CONFERENTIE DERTIG JAAR NA DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR. DE KOUDE OORLOG
EN HAAR REPERCUSSIES VANDAAG DE DAG

9 november Academiegebouw Utrecht
De val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 was een 
keerpunt in de geschiedenis. De liberale democratie leek te 
zegevieren en de Oost-Westvijandschap leek doorbroken. Maar is 
de Koude Oorlog wel voorbij? Was het daadwerkelijk “The End of 
History” of juist het begin van een nieuwe wereldorde? Hoe zit het 
sindsdien met Europese veiligheid en andere globale vraagstukken? 

Precies dertig jaar later was de tijd rijp voor een terugblik op 
die historische dag en haar repercussies door middel van inter-
nationale lezingen, interactieve workshops en een seminar met 
ooggetuigen. Voor docenten, studenten, diplomaten en iedereen 
die geïnteresseerd is in de Koude Oorlog en haar weerklank tot 
op heden. https://www.uu.nl/agenda/dertig-jaar-na-de-val-van-de-
berlijnse-muur-de-koude-oorlog-en-haar-repercussies-vandaag-de-
dag

Conferentie was een samenwerking tussen het Cold War Research Network en provincie Utrecht. 

AANTAL BEZOEKERS: 120

OPEN MONUMENTENDAG SPECIAL 

26 oktober 4 locaties in de provincie
In de provincie Utrecht herinneren nog allerlei plekken aan de 
Koude Oorlog. Tijdens de Open Monumentendag Special was 
publiek van harte welkom op vier locaties (Elst, Soesterberg, 
Utrecht en Nieuwersluis) die meestal niet toegankelijk zijn voor 
publiek. De entree was overal gratis (zie bijlage 6.6 
voor programmaflyer).

AANTAL BEZOEKERS: 
Elst: 1000 • Soesterberg: 100  
Nieuwersluis: 150 • Utrecht: 50

1.5

1.6
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https://www.uu.nl/agenda/dertig-jaar-na-de-val-van-de-berlijnse-muur-de-koude-oorlog-en-haar-repercussies-vandaag-de-dag
https://www.uu.nl/agenda/dertig-jaar-na-de-val-van-de-berlijnse-muur-de-koude-oorlog-en-haar-repercussies-vandaag-de-dag
https://www.uu.nl/agenda/dertig-jaar-na-de-val-van-de-berlijnse-muur-de-koude-oorlog-en-haar-repercussies-vandaag-de-dag


1.7

1.8

STORYMAP DE KOUDE OORLOG IN UTRECHT

2 maart 2020
Door de afdeling GIS gemaakte publieksvriendelijk vertaling van verschillende kaartlagen van de provincie uit de 
Koude Oorlog. Door beeld en verhaal aan de verschillende lagen toe te voegen is zo mooi in beeld gebracht 
hoe de verschillende tijdvakken uit deze periode eruitzagen, wat er internationaal speelde en wat daarvan terug
 te vinden is in de provincie. https://geo.provincie-utrecht.nl/publiek/koudeoorlogutrecht/ 
De Storymap is bedoeld voor een breed publiek en is op 2 maart 2020 gelanceerd, tegelijk met het crowd- 
sourcingsproject. 

CROWDSOURCING DE KOUDE OORLOG IN BEELD
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2 maart 2020
Om het verhaal over de Koude Oorlog nog beter te kunnen vertellen en bewaren wil de provincie zo’n 
200 locaties uit de Koude Oorlog-periode in beeld brengen. Dat is een flinke klus en daarom lanceren we het 
crowdsourcingsproject De Koude Oorlog in Beeld. Doel is om met behulp van ‘the crowd’ van iedere locatie 
zowel oud als nieuw beeld te verzamelen. The crowd zijn vrijwilligers die het leuk vinden om aan een dergelijk 
project mee te werken. Iedereen kan dus meedoen.

Geïnteresseerden kunnen op https://koudeoorloginbeeld.nl gelijk aan de slag. Op de kaart van de provincie 
staan locaties aangeven. Per locatie kun je eenvoudig één of meerdere beelden uploaden.

Foto’s voor iedereen te zien en te gebruiken
Alle aangeleverde foto’s zijn op termijn als open data beschikbaar. Dat betekent dat iedereen ze kan en mag 
gebruiken. De provincie gaat de beelden bijvoorbeeld koppelen aan kaarten in de Cultuur Historische Atlas van 
de provincie en voegt zo een nieuwe informatielaag toe. Daarnaast zal het beeldmateriaal worden toegevoegd 
aan de Storymap Koude Oorlog die over deze periode is gemaakt.

BOEK OVER DE KOUDE OORLOG IN DE PROVINCIE UTRECHT
 
De provincie heeft een tweetal inventarisaties laten maken van alle civiele en militaire locaties die in de provincie 
nog te vinden zijn uit de Koude Oorlog-periode. Deze inventarisaties vormen de basis voor een boek over de 
Koude Oorlog en zullen worden aangevuld met Oral History verhalen en beeldmateriaal dat wordt opgehaald in 
het crowdsourcingproject. Het boek is bestemd voor een breed publiek. Op dit moment wordt nog onderzocht 
wat de beste manier is om dit vorm te geven.

LANDINGSPLAATS ORAL HISTORY

Er is tijdens het Themajaar onderzocht of er een geschikte landingsplaats is voor de opbrengsten uit een 
mogelijk Orals Historyproject. Uitkomst is dat er nog geen geschikte plek is om alles uit een project onder  
te brengen. Delen zouden op UtrechtAltijd.nl, op een in de toekomst mogelijk te ontwikkelen themapagina  
Koude Oorlog bij Het Utrechts Archief en in de Storymap Koude Oorlog kunnen worden opgenomen.

1.9

1.10
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Gemeenten en erfgoedorganisaties zijn betrokken en uitgenodigd om mee te doen aan het  
Themajaar. Daarvoor zijn de volgende onderdelen ontwikkeld:

BEELDMERK

Er is een beeldmerk ontworpen dat ook na dit jaar gebruikt gebruikt kan blijven worden voor alles wat met 
de Koude Oorlog te maken heeft. Tevens zijn banners gemaakt voor gebruik op de sociale media.

THEMAPAGINA

Op de provinciale website zijn speciale themapagina’s ingericht waarop alle activiteiten en alle informatie over 
het themajaar waren te vinden. 

TOOLKIT

Om meedoen aan het themajaar voor derden zo eenvoudig te mogelijk te maken is een toolkit ontwikkeld met 
daarin filmclips, beeldmateriaal en kant en klare teksten die rechtenvrij te gebruiken zijn https://www.provincie-
utrecht.nl/toolkit-erfgoed-koude-oorlog.

COMMUNICATIE-UITINGEN PUBLIEKSEVENEMENT ONTDEK DE GEHEIMEN VAN  
DE KOUDE OORLOG OP PARK VLIEGBASIS SOESTERBERG

Voor het publieksevenement op Park Vliegbasis Soesterberg is een uitgebreide communicatiecampagne 
gevoerd. Zie voor uitgebreid verslag bijlage 5.1.

COMMUNICATIE OPEN MONUMENTENDAGSPECIAL MONUMENTEN UIT DE  
KOUDE OORLOG

De communicatie over de Open Monumentendagspecial is deels verzorgd in samenwerking met Open  
Monumentendag. Zie voor het verslag bijlage 5.2.

COMMUNICATIE 2.

https://www.provincie-utrecht.nl/toolkit-erfgoed-koude-oorlog
https://www.provincie-utrecht.nl/toolkit-erfgoed-koude-oorlog


10  |  THEMAJAAR KOUDE OORLOG

• Tijdens het evenement op Soesterberg vond de kick-off plaats van het Korenproject A Mass for Peace plaats. 
Droom was om dit stuk voor 500 koorleden op Park Vliegbasis op de voeren in 2020. Die droom gaat in 
vervulling en het stuk zal volgend jaar in samenwerking met het Nationaal Militair Museum opgevoerd worden.

• Het Utrecht Landschap (en mogelijk ook het Nationaal Militair Museum) gaat samenwerken met Stads- 
avonturen en de StoryTrail verder uitnutten en op het programma zetten.

• De zaak Oppenheimer kan eenvoudig vaker geprogrammeerd worden op diverse locaties. Daar is bij zowel 
Het Utrechts Landschap als het Nationaal Militair Museum belangstelling voor.

• Er is een begin gemaakt met de opzet van een blijvende expositie over de Koude Oorlog in de Commando-
bunker. Die zal verder worden uitgebouwd. Het kunstwerk van Kees van Leeuwen kan daarvan onderdeel 
worden en met dat doel in bruikleen worden gegeven.

• De Storymap Koude Oorlog zal verder worden uitgebouwd. In overleg met Landschap Erfgoed Utrecht wordt 
gekeken of er een link naar de storymap op UtrechtAltijd.nl kan worden geplaatst. Daarnaast zal er de 
komende maanden ook actief verder worden gekeken naar andere sites die naar de Storymap kunnen linken.

• Met de bouw van het platform waarop het crowdsourcingsproject De Koude Oorlog in beeld is een plek 
gecreëerd waar aansluitend op dit project eenvoudig nieuwe crowdsourcingsprojecten te kunnen uitgezet.  
Er zijn al ideeën voor vervolgprojecten.

• Film Blauwdruk van een Koude Oorlog is blijvend te bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=pacPRLoi
RMo&feature=youtu.be

• De geo cache Sporen van een Koude Oorlog blijft te vinden via geocaching sporen-uit-de-koude-oorlog.

• Op termijn: Boek over de Koude Oorlog (zie 1.9)

• In de Cultureel Historische Atlas van de provincie is een kaartlaag met Koude Oorlogpunten te vinden.  
Deze kaartlaag wordt aangevuld met verhaal en beeld dat uit de crowdsourcing naar boven komt. 

 https://utrecht.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db9adb0b4e4540c78a41fc66b7c246cd 

• Kunstroute. Voor het evenement op 19 en 20 oktober 2019 gemaakte wandelroute langs kunstwerken op 
Park Vliegbasis Soesterberg. De route zal worden aangepast en is dan door bezoekers blijvend te volgen  
(zie bijlage 5.3)

• Monumentenroute. Voor het evenement op 19 en 20 oktober 2019 gemaakte wandelroute langs  
monumenten op Park Vliegbasis Soesterberg. Door bezoekers blijvend te volgen (zie bijlage 5.4)

BLIJVENDE OPBRENGSTEN3.

https://www.youtube.com/watch?v=pacPRLoiRMo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pacPRLoiRMo&feature=youtu.be
https://www.geocaching.com/geocache/GC7XT8K_sporen-uit-de-koude-oorlog
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PROJECTEN BEDRAG

Programma ontwikkeling en projectleiding (Inhuur M. van der Kemp en P. de la Mar) € 66.958,00 

Communicatie (betreft alle activiteiten, materialen incl. inhuur A. Winkelman) € 29.712,00 

Cinema Buiten € 5.215,00 

Evenement Soesterberg € 88.556,00 

Herdruk Special Koude Oorlog € 1.392,00 

Open Monumentendag Special € 2.665,00 

Conferentie Dertig jaar na… € 3.765,00 

Koude Oorlog op de Kaart 2020 (incl inhuur A. Winkelman en M. van der Kemp) € 8.500,00 

Storymap Koude Oorlog € 3.450,00 

Totaal € 210.213,00 

FINANCIËN4.
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BIJLAGEN

COMMUNICATIEUITINGEN PUBLIEKSEVENT ONTDEK DE GEHEIMEN VAN DE KOUDE 
OORLOG OP PARK VLIEGBASIS SOESTERBERG

Overzicht communicatie vanaf 15 juli 2019

1. Ontwikkelen communicatiemiddelen
a) Campagnebeeld ontwikkeld met vormgevers Pier 19
b) Tekstredactie programma en verzamelen beeldmateriaal voor website en programmaboekje
c) Korte promoteksten gemaakt.
d) Communicatiemiddelen offline en online gemaakt met campagnebeeld (zie voorbeelden onder)

• Online banners
• Poster A2 en A3
• Flyer A5
• Programmaboekje 
• Wandelroutes (in de bijlage)
• Promotiebalies voor in provinciehuis en NMM

2. Coördinatie communicatieplan met partners
Alle communicatie afgestemd met partners HUL, NMM, gemeente Zeist en gemeente Soest, ook logo’s op 
drukwerk etc. Met alle partners planning doorgenomen en afgestemd wat zij konden delen op hun kanalen. 
De gemeenten hebben hiervoor minder mogelijkheden. 

3. Drukwerk en verspreiding
• 1000 A2 posters in frames in de provincie verspreid door Flyerman
• 100 A3 posters los voor partners en betrokken organisaties
• 15.000 flyers A5 verspreid in de provincie door Flyerman – routes aangepast op thema.
• 4000 programmaboekjes – van tevoren in hal provinciehuis en NMM aan bezoekers aangeboden met een 

promotiebalie. Rest oplage voor bezoekers tijdens het weekend (tijdens het weekend kwam men vooral 
in groepjes en nam dan samen maar 1 boekje mee, dus die oplage kan een volgende keer lager). Vooral 
in het museum werkte de promotiebalie goed, veel boekjes meegenomen vóór het evenement.

4. Website(s)
a) Landingspagina ingericht op website provinciehuis, met het hele programma en downloads van programma- 

boekje, plattegrond, blokkenschema, wandelroutes: www.provincie-utrecht.nl/geheimenkoudeoorlog 
 (nu offline) 
 De landingspagina is in totaal vanaf publicatie 6406 bekeken, door 4982 unieke bezoekers.
b) Alle content aan partners aangeleverd – met HUL en NMM vermelding op hun websites afgestemd.  

Bij de gemeenten was het niet mogelijk om een webpagina in te richten- die websites zijn voor andere 
doelen en doelgroepen.

5.1

5.1.1

5.
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5. Social Media en nieuwsbrieven
a) Met name op facebook veel publiek bereikt. 

• Vanuit PU facebookevenement gemaakt met partners als medebeheerder: https://www.facebook.
com/events/470753380388279/ 

• Totaal bereik van het evenement op facebook ruim 21.000 personen – naast de partners is het 
evenement op verzoek door veel andere organisaties gedeeld (zie punt 6)

• Verschillende posts op facebookpagina van PU met onderdelen van het programma uitgelicht –  
partners deelden dit waar mogelijk.

b) Berichten op Twitter en Instagram 
c) Vanuit PU steeds content voor berichten aangeleverd, partners deelden waar mogelijk
d) Zowel bij PU als partners was het niet goed mogelijk om echt een ‘storyline’ met social mediaberichten  

te maken in aanloop naar het evenement omdat de kanalen voor veel ander nieuws worden ingezet en  
het event niet het hoofdnieuws was.

e) Nieuwsbrieven – zowel NMM en HUL hebben het evenement twee keer opgenomen in hun digitale 
nieuwsbrief. PU en de gemeenten versturen geen nieuwsbrieven naar publiek.

6. Publiciteit via verwante organisaties 
a) Netwerk in kaart gebracht en contacten gelegd met relevante organisaties (erfgoed, toerisme,  

geschiedenis, luchtmacht, militair erfgoed, uitjes voor kinderen etc.)
b) Content aangeleverd aan deze organisaties, o.a. Utrecht Marketing/UITagenda Utrecht/, Bezoek Utrecht, 

VVV Op de Heuvelrug, Landschap Erfgoed Utrecht, Historische verenigingen, Cultuur website al deze 
organisaties hebben het project vermeld in hun agenda’s, nieuwsbrieven en op social media de berichten 
gedeeld, wat bij elkaar tot veel publieksbereik heeft geleid

 Zie onder voor een selectie, pagina 8.

7. Persbenadering 
• Interview met oud-medewerker PVS voor hoofdartikel provinciepagina huis aan huis kranten
• Persbericht geschreven
• Persbericht als nieuwsbericht op website PU
• Persmailing verstuurd naar bestand met ruim 250 persadressen (lokale media, landelijke media geschie-

denis, erfgoed, luchtmacht, militair)
• Follow up perscontacten en plaatsingen – nabellen, aanleveren beeldmateriaal etc.
• Persbijeenkomst georganiseerd in de week voorafgaand aan het evenement in de commandobunker op 

de vliegbasis. Selectie van perscontacten hiervoor uitgenodigd, projectleider hield een presentatie over 
themajaar Koude Oorlog en het programma van het evenement – resultaat: hele pagina in AD Utrechts 
nieuwsblad en AD Amersfoortse Courant

• Zie overzicht persuitingen vanaf p. 9

8. Advertenties
• Advertorial in UITleven – bijlage in de DUIC (zie onder)
• Gesponsorde post met het facebook-evenement (50 euro budget -4742 personen bereikt)
• Promotie op Bier en Appelsap.nl (voor kinderen en ouders) – online promotie op website en social media 

en item in hun nieuwsbrief voor Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek)
 https://bierenappelsap.nl/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog-op-park-vliegbasis-soesterberg/
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Online banner in verschillende formaten

Flyer A5 - voor en achter

InstagramPoster

ONTDEK DE GEHEIMEN VAN DE

OP PARK VLIEGBASIS SOESTERBERG

19 EN 20 OKTOBER

THEATER

KUNST

VERHALEN

EXCURSIES

AVONTUUR

ONTDEK DE GEHEIMEN VAN DE

OP PARK VLIEGBASIS SOESTERBERG

19 EN 20 OKTOBER

THEATER

KUNST

VERHALEN

EXCURSIES

AVONTUUR

ONTDEK DE GEHEIMEN 
VAN DE

19 OKTOBER

20 OKTOBER

2019

OP PARK VLIEGBASIS 
SOESTERBERG

THEATER

EXCURSIES

KUNST

AVONTUUR

VERHALEN

BEKIJK HET PROGRAMMA OP: PROVINCIE-UTRECHT.NL/GEHEIMENKOUDEOORLOG

ONTDEK DE GEHEIMEN 
VAN DE

19 OKTOBER

20 OKTOBER

2019

OP PARK VLIEGBASIS 
SOESTERBERG

THEATER

EXCURSIES

KUNST

AVONTUUR

VERHALEN

HET EVENEMENT IS BEIDE DAGEN GRATIS 
TOEGANKELIJK TUSSEN 10:00 EN 16:00 UUR.

Op Park Vliegbasis Soesterberg gonst het op zaterdag 19 
en zondag 20 oktober van de activiteiten. Jarenlang was 
Europa in de greep van een oorlog die nooit uitbrak: de 
Koude Oorlog, die duurde van 1945 - 1991. Een tijd van 
oost tegen west, spionage en de dreiging van de atoombom.

Op Vliegbasis Soesterberg vind je overal nog sporen uit deze 
spannende tijd. Beleef de verhalen en geheimen van de Koude Oorlog 
op dit uitgestrekte terrein met haar roemruchte verleden. Twee dagen 
lang is er van alles te zien en te doen: theater, kunst, muziek, ten-
toonstellingen, wandel- en fi etsroutes, rondleidingen, verhalen, poëzie, 
games en speurtochten. Een uitgebreid programma voor jong en oud. 
Alles in het teken van beleven, onderzoeken, luisteren en ervaren van 
deze bijzondere geschiedenis.
Moe van alle indrukken en toe aan een hapje of een drankje? 
Strijk dan neer bij een van de foodtrucks of op de picknickplaats.

Programmaboekjes zijn verkrijgbaar op de vliegbasis en in het Nationaal 
Militair Museum. 

KIJK VOOR HET HELE PROGRAMMA OP: 
PROVINCIE-UTRECHT.NL/GEHEIMENKOUDEOORLOG

De provincie Utrecht heeft 2019 uitgeroepen tot themajaar Koude Oorlog, om 
deze spannende periode tot leven te brengen en het erfgoed te bewaren. 
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Programmaboekje

Beursbalies in hal provinciehuis en Nationaal Militair Museum

Bladerversie: https://issuu.com/provincie-utrecht/docs/programmaboekje_koude_oorlog

Ontdek de geheimen van de Koude Oorlog op vliegbasis Soesterberg 19 en 20 oktober 2109 (programma)

https://issuu.com/provincie-utrecht/docs/programmaboekje_koude_oorlog
https://issuu.com/provincie-utrecht/docs/programmaboekje_koude_oorlog
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Publiciteit via verwante organisaties (selectie) 

Uitgaan/toerisme
 
•  Utrecht Marketing 
 https://www.uitagendautrecht.nl/evenement/f942bb94-ee7c-4e2b-91b7-9b795c41c795-ontdek-de- 

geheimen-van-de-koude-oorlog

•  Bezoek Utrecht
 https://www.bezoek-utrecht.nl/agenda/1474606843/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog-1

•  RBT- Heuvelrug
 https://www.opdeheuvelrug.nl/agenda/2483687145/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog

•  Amersfoort citymarketing 
 https://www.vvvamersfoort.nl/nl/uitagenda/818753519/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog-2

•  VVV Leusden 
 https://www.vvvleusden.nl/evenementen/2483687145/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog

•  UitinSoest 
 https://www.uitinsoest.nl/evenement/19614/diverse-activiteiten-op-park-vliegbasis-soesterberg

•  Cultuur in Zeist 
 https://www.cultuurinzeist.nl/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog-op-park-vliegbasis-soesterberg-2/

•  Cultuur in De Bilt 
  https://cultuurindebilt.nl/2019/09/23/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog-op-park-vliegbasis-soesterberg/ 

•  VVV nederland 
 https://www.vvv.nl/nl/activiteitenkaart/detail/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog--f942bb94-ee7c-

4e2b-91b7-9b795c41c795 

•  Dagje weg.nl 
 https://www.dagjeweg.nl/activiteit/37831270/Ontdek-de-geheimen-van-de-Koude-Oorlog 

•  Museumkaart.nl
 https://www.museumkaart.nl/museum/Nationaal+Militair+Museum/Ontdek+de+geheimen+van+de+Koude+

Oorlog.aspx

•  Bier en Appelsap 
 https://bierenappelsap.nl/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog-op-park-vliegbasis-soesterberg/

5.1.2

https://www.museumkaart.nl/museum/Nationaal+Militair+Museum/Ontdek+de+geheimen+van+de+Koude+Oorlog.aspx
https://www.museumkaart.nl/museum/Nationaal+Militair+Museum/Ontdek+de+geheimen+van+de+Koude+Oorlog.aspx
https://bierenappelsap.nl/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog-op-park-vliegbasis-soesterberg/
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Erfgoed / geschiedenis 

•  De Erfgoedstem 
 https://erfgoedstem.nl/ontdek-geheimen-koude-oorlog-tijdens-tweedaags-evenement-vliegbasis-soesterberg/ 

•  Ergoed magazine 
 https://erfgoed-magazine.nl/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog-op-park-vliegbasis-soesterberg-tijdens-

tweedaags-evenement/ 

•  Landschap Erfgoed Utrecht 
 Twee mailingen naar alle historische verenigingen

•  Luchtwachttorens.nl 
 http://www.luchtwachttorens.nl/ 

•  Het Geheugen van Zeist 
 https://www.facebook.com/GeheugenvanZeist/photos/a.287960514678580/1441601742647779/ 

?type=3&theater 

•  Utrecht Altijd 
 https://www.utrechtaltijd.nl/doen/activiteiten/2019/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog/ 

•  Oud Utrecht 
 https://www.oud-utrecht.nl/nieuws/460-geheimen-van-de-koude-oorlog 

•  Historische Vereniging Soest 
 https://www.hvsoest.nl/nieuws/1097/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog-op-park-vliegbasis-soester-

berg-tijdens-tweedaags-evenement 

• Oudheidkundige vereniging Flehite 
 https://www.historisch-amersfoort.nl/nieuwsbrief/380-nieuwsbrief-oktober-2019
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Vooraankondigingen in de pers (selectie)

Tijdschrift HUL september:

5.1.3



19  |  THEMAJAAR KOUDE OORLOG

Provinciepagina huis aan huisbladen regio Utrecht (dpg media) - interview
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Advertorial pagina in UITLeven – bijlage in De Utrechtse Internet Courant (Utrecht) 18-9-2019



UITagenda Magazine 1-10-2019:

Radio Soest - voorafgaand aan het evenement in meerdere uitzendingen interviews met projectleider 
(helaas niet terug te luisteren)
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Pagina in zowel AD Amersfoortse Courant (15-10-2019) als AD Utrechts Nieuwsblad (17-10-2019)
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Soester Courant 9-10-2019

 



Stadsblad Utrecht 16-10-2019

Gemeentepagina Soester Courant 16-10-2019
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Overig online:
• Eemnes nieuws 
 https://eemnes.nieuws.nl/knipsels/78231/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog-op-park-vliegbasis-soes-

terberg-tijdens-tweedaags-evenement/ 
• Soester Courant 
 https://soestercourant.nl/lokaal/evenementen/twee-dagen-verhalen-van-koude-oorlog-op-vliegbasis-soester-

berg-642268 
• De Bunschoter 
 https://www.debunschoter-online.nl/geheimen-koude-oorlog 
• Nieuwsbode Zeist 
 https://www.nieuwsbode-zeist.nl/activiteit/item/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog/830775 
• Soesterberg.nu 
 https://www.soesterberg.nu/koude-oorlog-in-herfstvakantie/ 
• Vliegen in Nederland.nl 
 https://www.vliegeninnederland.nl/2019/10/ontdek-de-geheimen-van-de-koude-oorlog-op-park-vliegbasis-

soesterberg/?fbclid=IwAR0nF6C-ONmsY_8xtsS9_zUd0BOGsb2hanetB7jir1sLMP6VpYzasXWQpSE 
• Piloot en vliegtuig 
 https://www.pilootenvliegtuig.nl/2019/10/13/koude-oorlog-centraal-op-park-vliegbasis-soesterberg/ 
• Het kontakt Vianen 
 https://www.hetkontakt.nl/reader/36791/135931/evenement-over-koude-oorlog 
• DUIC dagtip 
 https://www.duic.nl/uitleven/dagtip-ontdekt-de-geheimen-van-de-koude-oorlog-op-park-vliegbasis-soesterberg/ 

Verslagen in de pers

RTV Utrecht
Radio M
• In de uitzending bij Aan Tafel https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/aan-ta-

fel/20191017-1200/ 
• In de uitzending bij Prettig Weekend https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/prettig-week-

end/20191020-0900/ 

RTV Baarn
Opnamen gemaakt en op RTV Baarn uitgezonden en later op youtube geplaatst:
https://www.youtube.com/watch?v=A6WKdX0VLWQ

Soesterberg.nu
https://www.soesterberg.nu/feestelijk-jubileum-op-vliegbasis/?fbclid=IwAR1HMAnitwJmawppsx_WmhiKh4zA1K
Zy9JDZUJdrhCpJ7zat648lQlemNs

5.1.4
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COMMUNICATIE OPEN MONUMENTENDAG SPECIAL KOUDE OORLOG

• Gezamenlijk persbericht verstuurd vanuit Open Monumentendagen
• Nieuwsbericht geplaatst op website PU en in nieuwsservice
• Gedeeld op facebook en twitter van Provincie Utrecht
• Programmaboekje: https://www.openmonumentendag.nl/wp-content/uploads/2019/10/Folder-OMD-Special-

Monumenten-uit-de-Koude-Oorlog.pdf
• Kort verslag online: https://www.openmonumentendag.nl/special-monumenten-uit-de-koude-oorlog/

In de pers

RTV:
• RTV Utrecht: item over MOB Elst: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1981721/koude-oorlogmonument-elst-

voor-een-dag-open.html

Radio 1
• WNL op zaterdag. Bijdrages van Peter de la Mar (PU) starten op 22 en 40 minuten. 
 In het 2e uur komen Marjolein van der Kemp (projectleider) en Herman van den Berg (Utrechts Landschap) 

langs: https://www.nporadio1.nl/wnl-op-zaterdag/uitzendingen/656811-2019-10-26
• Radio 1 journaal: https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-jo…/…/595218-2019-10-26 (kies de uitzending van 

0800-0830 en dan vanaf minuut 11:55 t/m 15:52

Dag- en weekbladen - online vermelding:
• De Telegraaf https://www.telegraaf.nl/nieuws/2085741652/koude-oorlog-herleeft-voor-even-op-voormalig-

mobcomplex
• De Gelderlander https://www.gelderlander.nl/…/nieuwsgierige-bezoekers-wand…/
• De Molenkruier: https://www.molenkruier.nl/nieuws/algemeen/840603/monumenten-uit-de-koude-oorlog-

openen-deuren-tijdens-open-monumentendag-special-
• Nieuwsbode Heuvelrug: https://www.nieuwsbode-heuvelrug.nl/nieuws/algemeen/841026/monumenten-uit-

de-koude-oorlog-openen-deuren-tijdens-open-monumentendag-special
• De Nieuwsbode Zeist: https://www.nieuwsbode-zeist.nl/reader/62909/1280508/monumenten-uit-de-koude-

oorlog-openen-deuren-tijdens-open-monumentendag-special
• Vechtstroom.nl https://www.vechtstroom.nl/nieuws/algemeen/848082/open-monumentendag-special

5.2

5.2.1
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https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/uitzendingen/595218-2019-10-26?fbclid=IwAR1WqoFewQnCidJFkZSMHvuC1BiISH_0iy5YddrnvLQSVnK2oHA5pdArhT4


Online:
• NOS.nl over fort Nieuwersluis: https://nos.nl/video/2307648-monumenten-met-thema-koude-oorlog-een-kijkje-

in-fort-nieuwersluis.html
• Grebbekrant.nl: https://grebbekrant.nl/wordpress/koude-oorlog-om-de-hoek/
• MOB Zwijnsbergen op facebook: https://www.facebook.com/mobzwijnsbergen/

posts/2754701621260656?__tn__=KH-R
• Programmaboekje MOB online: http://www.41dko.eu/wp-content/uploads/2019/10/Mobilisatiecomplexen-

wat-waren-dat-korte-beschouwing.pdf
• Omroep Spakenburg: https://www.omroepspakenburg.nl/2019/10/11/uittip-monumenten-uit-de-koude-oorlog/
• Monumentaal.com: https://www.monumentaal.com/monumenten-uit-de-koude-oorlog-openen-deuren/
• Erfgoedstem.nl https://erfgoedstem.nl/monumenten-uit-de-koude-oorlog-openen-deuren-tijdens-open-monu-

mentendag-special/
• MaxVandaag.nl https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/koude-oorlog-centraal-tijdens-

speciale-editie-open-monumentendag/
• Fotoverslag op DUIC: https://www.duic.nl/algemeen/koude-oorlogsmonument-fort-lunet-i-opent-stalen-deuren/

De Nieuwsster – Oud en Nieuw Loodrecht 
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De Nieuwsbode Heuvelrug 



KUNSTROUTE PVS

Bijna 100 jaar lang was het terrein van Park Vliegbasis Soesterberg een officieel vliegveld. 
Een vliegveld dat de bakermat is geweest van de luchtvaart aan het begin van de 20e eeuw. 
Maar dat ook een belangrijke rol heeft vervuld in de Tweede Wereldoorlog en in de Koude 
Oorlog daarna. 

Decennialang was dit gebied hermetisch afgesloten van de buitenwereld. 
Ga mee op zoek naar sporen van dit roemruchte verleden.

Speciaal voor dit weekend zijn twee korte wandelroutes ontwikkeld: een Monumentenroute 
van ca. 30 minuten en een Kunstroute van ca. 60 minuten. Beide starten vanuit het Nationaal 
Militair Museum. Geniet van de prachtige natuur en de mooie verhalen. Veel plezier!

START ROUTE

Vanaf de ingang van het museum loopt u langs de Leopardtank in de richting van de 
lanceerinstallatie. Aan het eind van de brug ziet u links voor u een personeelsschuilplaats. 
Deze was bedoeld als tijdelijk onderkomen in het geval van een aanval.

Ga aan het eind van de brug linksaf, langs het lage muurtje van stenen in een afrastering. 
Níet het trapje aflopen, maar het pad rechts ervan volgen in de richting van een groot 
stenen gebouw. Dit is Hangaar 8 uit 1928 en daarmee de oudste hangaar van Nederland. 
Soesterberg was toen hét militaire vliegveld van Nederland, maar van geheimzinnigheid 
was nog geen sprake. De Hangaar is zwaar beschadigd in de Tweede Wereldoorlog, maar 
daarna hersteld.

 

Rechts van Hangaar 8 staat een ander topstuk in de wereld van erfgoed op de vliegba-
sis: het voormalige uitzichtpaviljoen Belvedère. Dit gebouw werd al in 1910 gebouwd als 
showroom en perscentrum voor de Haagse automobielfirma Verweij en Lugard die hier op 
de heide een vliegkamp startte. Na het faillissement van Verweij en Lugard nam Defensie 
het vliegkamp in 1913 over en ontwikkelde het verder tot militair vliegveld. Het paviljoen 
kreeg sindsdien allerlei functies zoals EHBO-post (‘verbandgebouw’), theehuis, bureel van 

ONTDEK DE GEHEIMEN VAN 
DE KOUDE OORLOG OP PARK 
VLIEGBASIS SOESTERBERG

KUNST
ROUTE

Bijna 100 jaar lang was het terrein van Park Vliegbasis Soesterberg een officieel vliegveld. 
Een vliegveld dat de bakermat is geweest van de luchtvaart aan het begin van de 20e eeuw. 
Maar dat ook een belangrijke rol heeft vervuld in de Tweede Wereldoorlog en in de Koude 
Oorlog daarna. 

Decennialang was dit gebied hermetisch afgesloten van de buitenwereld. 
Ga mee op zoek naar sporen van dit roemruchte verleden.

START ROUTE

Vanaf de ingang van het museum loopt u langs de Leopardtank in de richting van de  
lanceerinstallatie. Aan het eind van de brug ziet u links voor u een personeelsschuilplaats. 
Deze was bedoeld als tijdelijk onderkomen in het geval van een aanval.

Ga aan het eind van de brug rechtsaf richting de parkeerplaats. Bij de eerste splitsing houdt 
u rechts aan. Bij de drietand erna opnieuw rechts, de trap af. U blijft dus zo dicht mogelijk 
bij het museumgebouw. Na een bankje bij de driesprong rechtdoor.

Aan uw rechterhand bevindt zich al snel Gebouw 43. Dit is de Telefoonbunker uit 1941, 
cruciaal voor de verbindingen in tijden van crisis. Tegenwoordig wonen er vleermuizen in.

 

Vijftig meter verderop bereikt u de Duitse Commandobunker uit de Tweede Wereldoorlog 
toen het hier Fliegerhorst Soesterberg heette. Onder de bunker zit een lange dichtgemetselde 
gang. Het gerucht gaat dat deze gang helemaal door zou lopen naar het Officierscasino in 
het dorp Soesterberg, maar dat is niet waar. Jammer eigenlijk. Sommige verhalen zijn te 
mooi om te ontkrachten.

Gaat u gerust even de trap op om van het uitzicht te genieten. Weer beneden vervolgt u het 
pad langs de Commandobunker. Na ca. 100 meter steekt u een asfaltweg over in de richting 

ONTDEK DE GEHEIMEN VAN 
DE KOUDE OORLOG OP PARK 
VLIEGBASIS SOESTERBERG

MONUMENTEN
ROUTE

5.3

5.4 MONUMENTENROUTE PVS

KUNSTROUTE PVS
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Provincie Utrecht
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
T 030 25 89 111


	1 activiteiten
	2 communicatie
	3 Blijvende opbrengsten
	4 Financien
	5 Bijlagen
	Inhoudsopgave
	Inleiding

	Knop 32: 
	Knop 34: 
	Knop 36: 
	Knop 38: 
	Knop 40: 
	Knop 42: 
	Knop 127: 
	Knop 128: 
	Knop 129: 
	Knop 130: 
	Knop 131: 
	Knop 132: 
	Knop 133: 
	Knop 134: 
	Knop 135: 
	Knop 28: 
	Knop 29: 
	Knop 30: 
	Knop 43: 
	Knop 44: 
	Knop 45: 
	Knop 46: 
	Knop 47: 
	Knop 48: 
	Knop 49: 
	Knop 50: 
	Knop 51: 
	Knop 52: 
	Knop 53: 
	Knop 54: 
	Knop 55: 
	Knop 56: 
	Knop 57: 
	Knop 58: 
	Knop 59: 
	Knop 60: 
	Knop 61: 
	Knop 62: 
	Knop 63: 
	Knop 64: 
	Knop 65: 
	Knop 66: 
	Knop 67: 
	Knop 68: 
	Knop 69: 
	Knop 1: 
	Knop 70: 
	Knop 71: 
	Knop 72: 
	Knop 73: 
	Knop 74: 
	Knop 75: 
	Knop 76: 
	Knop 77: 
	Knop 78: 
	Knop 79: 
	Knop 80: 
	Knop 81: 
	Knop 82: 
	Knop 83: 
	Knop 84: 
	Knop 85: 
	Knop 86: 
	Knop 87: 
	Knop 88: 
	Knop 89: 
	Knop 90: 
	Knop 91: 
	Knop 92: 
	Knop 93: 
	Knop 94: 
	Knop 95: 
	Knop 96: 
	Knop 97: 
	Knop 98: 
	Knop 99: 
	Knop 100: 
	Knop 101: 
	Knop 102: 
	Knop 103: 
	Knop 104: 
	Knop 105: 
	Knop 106: 
	Knop 107: 
	Knop 108: 
	Knop 109: 
	Knop 110: 
	Knop 111: 
	Knop 112: 
	Knop 113: 
	Knop 114: 
	Knop 115: 
	Knop 116: 
	Knop 117: 
	Knop 118: 
	Knop 119: 
	Knop 120: 
	Knop 121: 
	Knop 122: 
	Knop 123: 
	Knop 124: 
	Knop 125: 


