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Van de voorzitter

Op 1 februari, vijf jaar na de oprichting van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg, heb ik de voorzittershamer
van Peter Korbee overgenomen. Dat gebeurde in een periode waarin het rond het bezoekerscentrum erg stil was.
De coronamaatregelen zorgden ervoor dat we na 21 november vorig jaar tot afgelopen zaterdag niet meer open
zijn geweest voor publiek. Ook organisatorisch werd het voor ons als bestuur allemaal wat lastiger. Vanwege de
avondklok kon er in de avonduren niet vergaderd worden. Daardoor zijn we dit jaar nog maar twee keer (waarvan
één keer op een zaterdagochtend) fysiek in vergadering bijeen geweest. En hoewel het moment waarop we weer
open mogen telkens opnieuw verder vooruit werd geschoven, werd eind mei toch nog plotseling bekend dat we
vanaf 5 juni weer open mochten.
Ondanks de coronapandemie is er in het afgelopen half jaar toch veel gebeurd. De in de vorige Nieuwsflits aangekondigde plannen voor de buitenruimte zijn inmiddels voor een groot deel gerealiseerd. Aan de vaste expositie
over de geschiedenis van het vliegveld wordt nog regelmatig gesleuteld om te komen tot een logische indeling. En
de maquettetafel voor ‘Project Hangaar7’ nadert zijn voltooiing. Er komt een katrolsysteem waarmee de zware
plexiglazen kap van deze tafel omhoog kan worden getakeld, zodat er aan de maquette kan worden gewerkt. We
hopen binnenkort ook het eerste deel van de maquette op (in) de tafel te kunnen plaatsen. Verder wordt er momenteel gewerkt aan een informatiepaneel over de natuur op het voormalige vliegveld.
Wij hopen dat de versoepelingen van de coronamaatregelen worden doorgezet en dat het bezoekerscentrum de
rest van het jaar op de zaterdagmiddagen ook ‘gewoon’ open kan zijn. Kom dan gerust een keer kijken. Woon je in
de omgeving en is het mooi weer? Kom dan op de fiets en combineer je bezoek met de 14 km ‘Herinneringsroute
vliegveld Valkenburg 1939-2006’. Deze fietsroute kun je downloaden op vliegveldvalkenburg.nl/fietsroutes. Een
aanrader!
Marco Borst, voorzitter

We zijn weer open!

Sinds zaterdagmiddag 5 juni zijn we weer open voor publiek. Vanaf nu zal het bezoekerscentrum iedere zaterdagmiddag open zijn van 13 tot 17 uur.
Wij waren er al heel lang klaar voor, de expositie ook. Er zijn nog wel veel kleine klussen om aan te pakken. We
gaan een ruimte inrichten voor wisseltentoonstellingen en de waardevolle flora en fauna op het terrein aandacht
geven op een groot informatiepaneel. En we gaan de expositie naar een hoger niveau tillen door betere tekst en
uitleg te geven – uiteraard ook in het Engels en Duits.
Nu we in het bezoekerscentrum snel internet hebben, kunnen we daarbij ook de mogelijkheden van internet gaan
benutten. Zo gaan we in de expositie linken naar filmpjes, foto’s en informatie op internet. Zodra dat gedaan is,
moet je beslist je smartphone meenemen als je op bezoek komt! Inmiddels is de maquettekap geplaatst (zie het
bericht over Hangaar 7) dus kunnen binnenkort de eerste delen van de maquette worden geplaatst.
Kortom: kom dat zien!

Buitenplan bijna gerealiseerd

Inmiddels hebben we ook veel van ons buitenplan al gerealiseerd. Het grasveld rond het bezoekerscentrum heeft
een gedaanteverwisseling ondergaan.
Wat meteen opvalt zijn de Neptunemotor, propeller,
vliegtuigtrap en brandbluskanon. Ze staan nu naast het
bezoekerscentrum en niet langer aan de overkant van de
weg. Aan de muur hangt een propeller van een Tracker.
Ook nieuw aan de gevel zijn twee grote spandoeken met
een fotomontage van het vliegkamp en met onze naam.
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in mei een nieuw voetpad
laten aanleggen dat loopt van de weg via de kortste route
naar de ingang van het bezoekerscentrum. Het oude,
lange pad is weg. Aan het begin van het pad hebben we
een fietsenrek geplaatst. Binnenkort zetten we het tuinmeubilair buiten. Wij verheugen ons erop om nog dit
voorjaar koffie en thee te kunnen schenken aan de bezoekers. Bij voldoende belangstelling kopen we een tweede
set meubilair.

Word gastheer of -vrouw

Als we straks weer opengaan, zal dat voorlopig
slechts één middag per week zijn: op zaterdag. Om
bezoekers goed te kunnen ontvangen, zijn per middag twee gastheren (m/v) nodig. Zij leiden de bezoekers desgewenst rond, schenken koffie en thee
en houden meteen een oogje in het zeil. Er hebben
zich al mensen gemeld, maar nog niet genoeg om
vaker dan één middag per week open te kunnen
gaan.
Vind je het leuk om af en toe een ‘middagdienst te
draaien’ in het bezoekerscentrum? Neem contact
met ons op!

Waardevolle steun van sponsors

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel steun we krijgen. Ook
dit jaar ontvingen we al van veel kanten hulp bij de inrichting van
het bezoekerscentrum. Een korte opsomming.

• De grote voorwerpen die aan de overkant van de weg stonden, zijn
door Gerrit Verschoor uit Katwijk met een enorme kraan over de heg
in ‘onze’ tuin geplaatst.
We hopen binnenkort drie vlaggenmasten te kunnen plaatsen. Twee
daarvan zijn geschonken door Van der Burg Hoveniers uit Rijnsburg.
Hij zal ze ook alle drie plaatsen.

• Internetprovider Aerea Networks (www.aerea.nl) heeft begin mei gezorgd voor een supersnelle glasvezelverbinding. We kregen er een wifimodemrouter bij. In de nabije toekomst kunnen we bezoekers op internet allerlei extra’s bieden.
• We krijgen geregeld spullen aangeboden voor de
collectie. In maart ontvingen we een ’joystick’ uit
een Neptune waarmee het zoeklicht werd bediend.
Een prachtige aanwinst die een plek in de expositie
zal krijgen. Maar ook kleinere schenkingen maken
ons blij, zoals de envelop met foto’s van MLD-vliegtuigen die de heer Miltenburg ons stuurde.
• Jan van de Berg kwam de propeller van de Tracker aan de muur bevestigen. Dat bleek nog een
zware klus.
• De plexiglazen klap voor maquette kostte veel geld. Gelukkig kwam de firma Van Schagen uit Rotterdam ons een
heel eind tegemoet door korting te verlenen.
• Een geweldige opsteker zijn de twee grote spandoeken die onze buurman Image Building (www.imagebuilding.nl) in januari aan de gevel heeft gehangen. Ook de enorme luchtfoto binnen is door Image Building geschonken. We vroegen de specialist in buitenreclame om een toelichting:
“Dat wij op een bijzondere plek werken weten we
maar al te goed. En wanneer we bezoek ontvangen
merken we het ook. Het wordt altijd wel even genoemd. Dat de geschiedenis van dit gebied gewaarborgd en doorgegeven wordt is belangrijk en het
bezoekerscentrum is daarvoor een mooi initiatief.
Zeker als straks de toekomstplannen om het gebied
leefbaar te maken écht gerealiseerd gaan worden,
zal het centrum daar een prominente rol in spelen.
Als één van de ondernemers op het vliegveld én de
directe buren van het centrum dragen wij daar natuurlijk graag onze steen aan bij. Hoewel… steen. In
ons geval aluminium frames met doek voor aan de
gevel. Want zichtbaarheid creëren… dát is ons
vak.”
Een complete lijst met sponsors vind je op de website: vliegveldvalkenburg.nl/sponsors.

Katwijkse musea werken samen

Zeven culturele instellingen in Katwijk hebben de handen ineen geslagen. Ze gaan ervaringen uitwisselen op bijvoorbeeld het gebied van de subsidieregeling en het werven van vrijwilligers. Ook gaan ze bekijken hoe ze elkaar op
allerlei terreinen kunnen helpen en kunnen samenwerken. Het initiatief is genomen door Stoomtrein Katwijk Leiden. Behalve de SHVV doen mee: Stoomtrein Katwijk Leiden, Vereniging Oud Valkenburg, Katwijks Museum, Spinozahuis, Genootschap Oud Rijnsburg en Stichting Kunstvereeniging Katwijk. Het is de bedoeling dat de zeven deelnemers regelmatig bij elkaar komen.

Nieuw bestuurslid: Arjan den Hertog Word ook
Het bestuur heeft een enorme boost gekregen door het aantreden
van Arjan den Hertog als bestuurslid. Hij was al een zeer enthoudonateur in 2021
siast vrijwilliger, maar nu beslist hij ook met ons mee. Arjan heeft
een grote kennis over de geschiedenis van het vliegveld in de
Tweede Wereldoorlog en heeft ook enkele jaren op het vliegveld
gewerkt.

Niet in het bestuur, maar op de achtergrond actief is Marjoleine
Bakker. Zij heeft een studie Cultureel Erfgoed gedaan en geeft ons
waardevol advies op het gebied van collectiebeheer, het bouwen
van een expositie en museumeducatie.
 Lijkt het je ook leuk om met ons mee te denken en te werken?
Neem dan contact met ons op om eens te bespreken wat de
mogelijkheden zijn.

Heel erg bedankt dat je donateur bent
geworden! Zonder de donaties was het
bezoekerscentrum er niet gekomen. Om
de komende jaren activiteiten te kunnen
organiseren, hebben we je steun blijvend
nodig.
Steun ons in 2021 opnieuw door minimaal €10 over te maken naar rekeningnummer NL62 RABO 0184 1648 85 ten
name van de Stichting Historie Vliegveld
Valkenburg.

Alvast heel erg bedankt!

Romeinen op het vliegveld

Vorig jaar werden nabij de voormalige kop van baan 23 de restanten gevonden van een groot Romeins legerkamp.
Dat was landelijk nieuws. Over de opzienbarende vondsten zijn een nieuwsbrief en een video gemaakt. Je vindt ze
op extra.katwijk.nl/erfgoed-cultuur-en-vrije-tijd/opgravingen-valkenhorst (of korter: tinyurl.com/romeinen-vb).
Uiteraard volgt de SHVV het nieuws over de Romeinen met belangstelling. Toch hebben we ervoor gekozen om ons
te concentreren op de geschiedenis van het vliegveld (1939 tot 2006).

Project Hangaar 7: de vloer is gelegd

De afgelopen maanden zijn we vol aan de bak gegaan met de laatste grondplaat. Dit is de plaat waarop hangaar 7 zelf komt te staan. Vanwege de grootte
(117 bij 215 cm) hebben we een flinke werkplek moeten creëren. Uiteindelijk
was de enige optie om de woonkamer van een van ons deels te verbouwen tot
werkplaats. Niet helemaal ideaal, maar er zat niks anders op.
Eerst zijn we gestart met het aftekenen van de drie beuken van de hangaar, de
wegen, groenstroken en het kantoorgedeelte van de Onderhoudsdienst en
Vliegtuigsquadron 320. Het werd een heel gepuzzel met maten, bouwtekeningen en foto's om al de details er correct in te krijgen. Een klus waar veel tijd in
ging zitten. Stap voor stap verschenen
in de hangaar de betontegels, de locaties van waterroosters, pilaren, elektrische putten, verankeringspunten, rails
voor de hangaardeuren, belijningen,
enzovoort. Er ontstond zo een flinke
plattegrond van de hangaar en de omgeving. Daarna hebben we de betonplaten ingekrast, verflagen aangebracht, geboord en gebeiteld.
Buiten de hangaar hebben we tegelpaden ingekrast, stoepranden aangebracht en de plek voor de klinkerwegen uitgefreesd, zodat daar architectenkarton in kan komen. In dit zachte karton hebben we duizenden

straatklinkers geponst. Ook krijgen de zelfgemaakte bomen steeds meer vorm. Er zat eveneens veel werk in de
overloop naar de vier andere grondplaten. De vijf platen moeten tenslotte een zo mooi mogelijk geheel gaan vormen.
Een andere belangrijke stap in het project was de levering
van de plexiglazen overkapping voor over de tafel. Gezien
het formaat van 340 bij 180 cm was het niet mogelijk om
de overkapping in één stuk over te brengen van het productiebedrijf Van Schagen uit Rotterdam naar het bezoekerscentrum. De deuropeningen in het gebouw waren
namelijk net te klein. Daarom werd de kap in stukken
naar binnen gebracht en daar pas in elkaar gezet. Later
werd de tafel ingefreesd zodat de overkapping er straks
mooi in valt en niet kan verschuiven.
We hopen komende maanden de eerste stukken van de
maquette op de tafel te kunnen plaatsen, veilig en stofvrij
onder het plexiglas.
Hugo en Arjan den Hertog
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Contact

Adres: Marinevliegkamp 250, 2236 ZZ Valkenburg
E-mail: historie@vliegveldvalkenburg.nl
Website: www.vliegveldvalkenburg.nl
Facebook: www.facebook.com/vliegveldvalkenburg
Twitter: @Valkenburg 1939

Wil je deze mails niet meer ontvangen? Meld ons dit dan door een mailtje te sturen.

