
 
Nummer 18 – september 2022 

 

Van de voorzitter 
Steeds meer mensen weten de weg naar het bezoekerscentrum te vinden. Niet alleen op de vaste zaterdagmiddag. 
In de afgelopen maanden ontvingen we een paar groepen buiten de normale openingstijden. Zo kwam er een 
groep van dagbesteding Langeveldshof uit Sassenheim langs. En we kregen bezoek van een groep oud verkeerslei-
ders van MVK Valkenburg. Als je het bezoekerscentrum ook een keer met een groep wilt bezoeken, neem dan ge-
rust via e-mail contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.  
Net vorige jaren namen we deel aan Open Monumentendag. Deze keer werd de goed bezochte dag zelfs bij ons 
geopend. Voor de fietstochten rond het vliegveldterrein bestaat ook veel belangstelling. Het experiment met open-
stelling van het bezoekerscentrum op enkele woensdagmiddagen krijgt volgend jaar een vervolg. We zullen van 
april t/m september elke maand een woensdagmiddag geopend zijn. Kortom: we timmeren lekker aan de weg. 
 Marco Borst, voorzitter 
 
 
Open Monumentendag muzikaal geopend 
Dit jaar is Open Monumentendag op een spectaculaire wijze geopend bij ons bezoekerscentrum. Dat gebeurde 
op zaterdag 10 september. 

 
Kort voor 10 uur ’s morgens klonk er marsmuziek bij de slagbomen van het voormalige vliegkamp. De Band of Libe-
ration, doedelzakspelers voorop, marcheerde het terrein op, gevolgd door een oude Amerikaanse legertruck en 
een Jeep. Aan boord waren onder andere de Katwijkse burgemeester Visser en wethouder Knape. Bestemming: 
ons bezoekerscentrum. Hier opende burgemeester Visser officieel de Open Monumentendag in de gemeente Kat-
wijk in het bijzijn van zo’n 100 gasten. Na een speech hees hij samen met Yvonne van den Anker van Comité Open 
Monumentendag de vlag van het jaarlijkse evenement. Hierna volgde nog een optreden van de Band of Liberation. 
Het bezoekerscentrum was deze bijzondere dag tot 5 uur ’s middags geopend. Behalve de gasten bij de opening 
telden we zo’n 275 bezoekers. Onze vrijwilligers zorgden ervoor dat ze iets te drinken konden krijgen. Voor de gele-
genheid was de maquettetafel tijdelijk uitgebreid met drie vliegtuigmodellen in aanbouw. 



 

De jeugd was vooral onder de indruk van het legermaterieel Door het mooie weer was het ook buiten heel druk 
 

Fiets met ons mee rond het vliegveld 
Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van het vliegveld? Fiets dan met ons mee en kom meer te weten over 
de sporen van de Tweede Wereldoorlog. 
 
Prudent Staal neemt iedere maand een groepje geïn-
teresseerden mee op een tocht rond het voormalige 
vliegveld. Onderweg wijst hij ze op de sporen van de 
Tweede Wereldoorlog en de vliegkamp-periode en 
vertelt er alles over. Een fietsexcursie duurt ongeveer 
2 uur en het maximumaantal deelnemers is 16. De 
excursies starten en eindigen bij het bezoekerscen-
trum. We vragen een bijdrage van €5 per persoon.  
 
De volgende tocht staat gepland op 22 oktober. Inte-
resse? Meld je aan via door een mail te sturen naar 
historie@vliegveldvalkenburg.nl 
 
 

Hangaar 7: vliegtuigbouw in hogere versnelling 
Afgelopen maanden stonden in het teken van het afmaken van de vliegtuigen en voertuigen én Monumentendag. 
De bouw aan de hangaar kon lastig doorgaan, omdat het huis waar dit maquettedeel in aanbouw is zelf behoorlijk 
werd aangepakt. Een nieuwe keuken en een asbestsanering zorgden ervoor dat de hangaar onder plastic ver-
dween. Daarom besloten we ons te storten op de bouw van vliegtuigen en voertuigen, zodat we wat meer vulling 
aan de maquettetafel konden toevoegen. Die tafel is tenslotte nog erg leeg.  
 
Het afmaken van een tweede Orion werd in een hogere versnelling gezet en ook bouwden we twee sleepstangen 
na met behulp van foto's en maten verkregen via een Duitse vliegtuigmonteur op vliegveld Nordholz. Daar is name-
lijk veel Valkenburgs grondmaterieel naartoe gegaan. Daarnaast werd de bouw gestart van de eerste van twee 
Douglas-sleepwagens. Aangezien hier geen modelbouwpakket van bestaat, werd dit een behoorlijk ‘scratchbuild’ 
project met puzzelen met foto's, lengtematen en nog meer foto's.  
We hoopten naast de Orion en de sleepwagen ook de Tu-134 en Yak-40 af te hebben voor Monumentendag op 10 
september. Deze twee toestellen gaan straks het VIP-platform vullen. Maar daardoor moesten de modellen eerst 
voorzien worden van heel wat lagen verf en stickers. We zijn daarom in augustus gestart met airbrushen van deze 



twee en tevens de Orion. Hiervoor kre-
gen we hulp van Frerik (die ook de tafel 
gebouwd heeft) en nieuw teamlid Jaap 
Imthorn. Beiden hebben veel ervaring 
met airbrushen. De deadline van 10 sep-
tember bleek te krap voor het volledig 
afmaken van drie vliegtuigen en een 
sleepwagen. We besloten ze toch alvast 
tijdelijk in de maquettetafel te zetten. Zo 
konden de bezoekers zien waar op dit 
moment aan gewerkt wordt. Deze herfst 
hopen we de toestellen af te maken en 
permanent in de maquette te plaatsen. 
 Hugo en Arjan den Hertog 
 

Hugo den Hertog kwam naar het bezoekerscentrum om enkele ‘onaffe’ modellen in de maquette te plaatsen, zoals 
een Orion met sleepwagen en trekstang.  
 
 

Nieuwe website is live 
Waarschijnlijk heb je het al gezien: onze website heeft in 
augustus een make-over gekregen. De vormgeving is vol-
ledig op de schop gegaan. Het ontwerp is gemaakt door 
Outhands in Rijnsburg, dat ook de hosting verzorgt en 
erop toeziet dat de site veilig blijft. De komende maanden 
zullen we de website verder uitbreiden met onder andere 
een fotogalerij en meer artikelen over het vliegveld en de 
MLD. 
 
 

Bestuurslid gezocht! 
Het bestuur van de SHVV bestaat op dit moment nog 
maar uit drie personen. Arjan den Hertog heeft zijn func-
tie van bestuurslid onlangs moeten neerleggen wegens 
zijn drukke baan. Het bestuur wil het liefst verder met vier 
personen en dus is er een ‘vacature’ voor bestuurslid. 
Vind je het leuk om mee te werken aan de verdere in-
richting van het bezoekerscentrum en aan de activiteiten? 
Het kost je verder één avond in de zes weken (vergade-
ren) en we verwachten dat je eens per maand drie uur 
lang bezoekers opvangt in de bunker. Interesse? Stuur 
een mail naar historie@vliegveldvalkenburg.nl. 

 
 

Activiteiten voor kinderen 
Bij de start van ons initiatief spraken we de wens uit om ook iets te gaan doen voor de jeugd. Dat lukt al aardig. We 
bieden een puzzelfietstocht aan, we hebben een lesbrief gemaakt voor de basisscholen en we doen mee aan een 
actie om de jeugd te interesseren in de Tweede Wereldoorlog. Je kunt bij ons een ‘paspoort’ ophalen met informa-
tie over de Atlantikwall-onderdelen die je kunt bezoeken. Voor de allerkleinsten hebben we een speelhoekje inge-
richt met tekenspullen en een flink berg Lego. Aan een heuse ‘Valkenburgse’ kleurplaat wordt gewerkt. 



Gebouw 250 voorlopig ‘veilig’ 
We schrokken toen we in mei op internet een rapport vonden waarin een dikke streep door gebouw 250, ons be-
zoekerscentrum, was getrokken. Het ging om een onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan voor de 
nieuwe woonwijk Valkenhorst. We vroegen om opheldering bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de eigenaar van het 
terrein. Dat stelde ons gerust. Onze bunker zal niet voor 2029 en wellicht zelf helemaal niet worden gesloopt. Dat 
betekent dat we de huidige huurtermijn van 5 jaar (2019 - 2024) nog zeker een keer kunnen verlengen. 
 
 

Agenda  
 
Oktober 
1. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur 
8. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur  
15. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur 
22. Zaterdag, Koude Oorlog-weekend 

En de georganiseerde fietstocht rond het  
vliegveld 

29. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur 
 
 

November 
5. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur 
12. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur 
19. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur 
26. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur 
 
December 
3. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur 
10. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur 
17. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur 

Je vindt de bijgewerkte agenda op vliegveldvalkenburg.nl 
 
 

Koude Oorlog-weekend 
Zaterdag 22 (en zondag 23) oktober is Koude Oorlog-weekend. Het is dan 60 jaar geleden dat 
de Cubacrisis plaatsvond. Dat weekend openen in het hele land musea en objecten die gerela-
teerd zijn aan de Koude Oorlog hun deuren. Ook wij doen daaraan mee, maar alleen op de za-
terdag. Welke andere locaties dat weekend open zijn, kun je zien op erfgoedkoudeoorlog.nl. 
Het bezoekerscentrum is die zaterdag langer open, van 10 tot 17 uur. Hou voor het laatste 
nieuws over speciale activiteiten onze website en de sociale media in de gaten. 
 

Bestuur SHVV 
Marco Borst voorzitter 
Prudent Staal penningmeester 
Rob Schleiffert secretaris 
Peter Korbee erevoorzitter 
 

Contact 
Adres: Marinevliegkamp 250, 2236 ZZ Valkenburg 
E-mail: historie@vliegveldvalkenburg.nl 
Website: www.vliegveldvalkenburg.nl 
Facebook: www.facebook.com/vliegveldvalkenburg 
Instagram: instagram.com/shvv250 
Twitter: @Valkenburg 1939 
 
 
Wil je deze mails niet meer ontvangen? Meld ons dit dan door een mailtje te sturen. 

Word donateur 
We zitten vol plannen en gaan het komende 
jaar weer enkele grote projecten oppakken. 
Tegelijkertijd slinkt onze financiële reserve. 
Om nu en in de toekomst activiteiten te kun-
nen blijven organiseren, hebben we je steun 
blijvend nodig.  
Steun ons dit jaar 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! 
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