
 
 

 

 

Beste relatie, 

  

Wij nodigen u hierbij van harte uit voor de kick-off van de crowdsourcing De Koude 
Oorlog in beeld en de lancering van de storymap De Koude Oorlog in Utrecht op 
maandag 2 maart in de commandobunker op Park Vliegbasis Soesterberg. 

  

De Koude Oorlog was een spannende tijd van gewapende vrede. Een tijd van Oost 
tegen West, spionage en de dreiging van de atoombom. In de provincie Utrecht zijn 
daar nog allerlei sporen van te ontdekken. Er is destijds van alles gebouwd om ons 
te beschermen voor het geval dat 'de Russen zouden komen’. Verspreid over de 
provincie liggen commandoposten, schuilkelders, vliegtuigshelters, luchtwachttorens 
en mobilisatiecomplexen. Sommigen zijn nog intact, soms liggen 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. 

  

Storymap De Koude Oorlog in Utrecht en themajaar 

Tastbare herinneringen uit de Koude Oorlog-periode dreigen te verdwijnen. 
Tegelijkertijd stijgt het besef dat ook erfgoed uit deze periode zijn eigen specifieke 
waarde heeft. Er is zelfs sprake van een zekere 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 was 2019 door de provincie Utrecht 
uitgeroepen tot themajaar Koude Oorlog. In dit themajaar konden inwoners en 
bezoekers tijdens verschillende evenementen kennismaken met onzichtbare 
schuilplaatsen, spannende verhalen en ander cultureel erfgoed uit de periode 1945 – 
1991. 



  

Naar aanleiding van dit themajaar is de storymap De Koude Oorlog in 
Utrecht ontwikkeld, met beeldmateriaal en achtergrondinformatie over de Koude 
Oorlog en de sporen uit deze periode in de provincie Utrecht: https://geo.provincie-
utrecht.nl/publiek/koudeoorlogutrecht/index.html  

  

Crowdsourcing De Koude Oorlog in beeld. Wie helpt mee? 

Om het verhaal over de Koude Oorlog nog beter te kunnen vertellen en bewaren wil 
de provincie Utrecht zo’n 200 locaties uit deze periode in beeld brengen. Dat is een 
flinke klus en daarom lanceren we het crowdsourcings-project 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 geïnteresseerden die het leuk vinden om aan 
een dergelijk project mee te werken. Iedereen kan dus meedoen. Het beeldmateriaal 
dat we zo verzamelen zal worden toegevoegd aan de storymap De Koude Oorlog in 
Utrecht. De foto’s zijn dan als open data beschikbaar. Dat betekent dat iedereen ze 
kan en mag gebruiken. 

  

We nodigen u hierbij van harte uit voor de kick-off van deze crowdsourcing op 
maandag 2 maart. U bent welkom vanaf 15:00 uur in de Commandobunker op Park 
Vliegbasis Soesterberg 

Adres: Park Vliegbasis Soesterberg, ingang 4 | Hertenlaan 12, Den Dolder (bij 
Manutan rechtdoor tot aan het hek). Zie bijgevoegde plattegrond. 
  

Programma: 

• 15:00 ontvangst met koffie en thee 
• 15:30 Korte speech door Rob van Muilekom, gedeputeerde Binnenstedelijke 

ontwikkeling, Wonen, Cultuur en Gezonde leefomgeving 
• Sporen van de Koude Oorlog in de provincie Utrecht door Peter de la Mar 
• Toelichting storymap De Koude Oorlog in Utrecht door Elko Langhout, 

Beleidsmedewerker Provincie Utrecht - GIS voor Erfgoed en Recreatie 
• Demonstratie van de website voor de crowdsourcing De Koude Oorlog in 

beeld door Edward Mac Gillavry van Webmapper. 

RSVP voor 27 februari naar annemarie.winkelman@provincie-utrecht.nl 
 
Hartelijke groet, 
 
Marjolein van der Kemp 
Projectleider Themajaar Koude Oorlog 
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