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Van de voorzitter
Het eind van een jaar is het altijd een goed moment 
om even terug te blikken. We hebben een interessant 
jaar achter de rug. Het bezoekerscentrum was voor het 
eerst bijna een heel jaar op zaterdagmiddag open. 
‘Bijna’, want de eerste vier zaterdagen van januari ble-
ven we nog dicht vanwege de coronabeperkingen. Ge-
lukkig ligt die periode ver achter ons. Het jaar 2022 was 
voor ons het jaar van de waarheid: we hadden een (al 
zeggen we het zelf) mooie expositie over de geschiede-
nis van het vliegveld neergezet. 
Maar zouden daar wel genoeg mensen op af komen? Ik 
denk dat we daarover niets te klagen hebben: tussen 
29 januari en 17 december 2022 ontvingen we maar 
liefst 1685 bezoekers! Meer dan de helft hiervan be-
zocht ons op drie bijzondere dagen: Bunkerdag, Natio-
nale Monumentendag en het Koude Oorlog-weekend 
waren samen goed voor ruim 900 bezoekers. De ove-
rige bezoekers ontvingen we op de zaterdagmiddagen, 
enkele woensdagmiddagen en tijdens een aantal 
groepsbezoeken op afspraak. 
 
We begonnen het jaar met een aardig lijstje plannen. 
Veel daarvan hebben we gerealiseerd. Wat niet gelukt 
is schuiven we door naar 2023. We hebben dit jaar een 
nieuwe brochure over het bezoekerscentrum gemaakt, 
die op veel plekken in de regio is neergelegd. De 
nieuwsbrief is beter in onze planning verankerd en ver-
schijnt nu elk kwartaal. We hebben een informatiepunt 
van het Nationaal Park Hollandse Duinen ingericht en 
we hebben de ruimte die bedoeld is voor thema- 
tentoonstellingen op die bestemming voorbereid. Bui-
ten is een Witte Anjerperkje gerealiseerd. In het bezoe-
kerscentrum staat nu een tv waarop we korte video’s 
over het vliegveld vertonen. We zijn begonnen met het 
faciliteren van groepsbezoeken en we bieden regelma-
tig een fietstocht rond het vliegveldterrein aan onder 
leiding van een gids. Onze website is geprofessionali-
seerd. Verder werken we continu aan verdere optimali-
satie van de expositie. En natuurlijk is er verder 
gewerkt aan de maquette van Hangaar 7. 
 

Het Koude Oorlog-weekend trok zo’n 200 bezoekers 
 
Voor 2023 hebben we ook weer een aantal leuke din-
gen op stapel staan. We willen het bezoekerscentrum 
aantrekkelijker maken voor de jeugd. En we gaan on-
derzoeken of we op beperkte schaal merchandising- 
artikelen kunnen laten maken voor verkoop in het be-
zoekerscentrum. Omdat de vele bijzondere vliegtuigen 
die Valkenburg in de loop der jaren hebben bezocht 
vrijwel geen rol spelen in de expositie, zijn er plannen 
om ook daar aandacht aan te gaan besteden. En we 
gaan kijken of we meer kunnen doen met beeld en ge-
luid. 
 
Op 17 december waren we voor de laatste keer dit jaar 
open. Na sluitingstijd hebben we met onze vrijwilligers 
het jaar afgesloten met een hapje en een drankje. Zie 
de foto verderop in deze nieuwsbrief. Op 24 en 31 de-
cember is het bezoekerscentrum gesloten.  
Namens alle vrijwilligers en bestuursleden wens ik ie-
dereen die ons een warm hart toedraagt fijne feestda-
gen met familie en vrienden, een goede en veilige 
jaarwisseling en een heel voorspoedig 2023!  
 

Marco P.J. Borst, voorzitter 

 
 



Valkenburg was weer even vliegveld 
Wat hadden we dit gemist! Oude tijden herleefden op ons vliegveld 
dankzij de oefening Falcon Autumn. Op woensdag 16 november hielden 
militairen uit Nederland en Polen er een luchtlandingsoperatie. Te zien 
waren vier Nederlandse CH-47F Chinooks, vier AH-64D Apaches, een 
AS.532 Cougar en een NH-90. De twee Poolse Mi-8’en (zie de foto van 
Hugo den Hertog links) en een Mi-17 (heli’s van Russische makelij) wa-
ren het meest bijzonder. 
Rond 11 uur vlogen de negen transporthelikopters vanaf de kust, over 
het bezoekerscentrum naar het terrein voor de verkeerstoren. De vier 
Apaches zorgden op grotere hoogte voor dekking. Deze heli’s kwamen 

van Deelen. Het was de taak van de militairen van de Luchtmobiele Brigade en de Polen om het vliegveld te verove-
ren op de oefenvijand. Die had zich aan de randen van het terrein verschanst, onder andere aan de Oude Broekweg 
in Valkenburg. Na de landing ontstond een gevecht waarbij rookgranaten en oefenmunitie werden gebruikt. De 
helikopters vertrokken meteen na het droppen van de militairen. Nadat het vliegveld was veroverd, kwamen ze 
terug om de troepen op te halen. We kijken al uit naar de volgende vliegshow oefening! 
 
 

Eén dag Koude Oorlog in bezoekerscentrum 
De bunker waarin het bezoekerscentrum is gevestigd, is typisch een gebouw uit de Koude Oorlog: het moest een 
(Russische) aanval kunnen weerstaan. Logisch dus dat wij op 22 oktober meededen aan het Koude Oorlog-weekend 
ter herdenking van de Cubacrisis 60 jaar eerder. Dat weekend openden in het hele land musea en objecten die ge-
relateerd zijn aan deze gewapende vrede hun deuren. We telden zo’n 200 bezoekers. 
Al meteen om 10 uur druppelden de eerste bezoekers binnen en om 17.15 uur moesten we de laatsten de deur uit 
duwen. ’s Morgens werd onze grasveld opgesierd door een Willys jeep (eigenlijk een Nekaf, een in Nederland geas-
sembleerde Willys – zie de foto op de eerste pagina) en ’s middags door een exemplaar dat in België is gebouwd. 
Om 13 uur vertrok Prudent Staal met 25 fietsers voor de laatste excursie rond het vliegveld van dit jaar. In maart 
starten we weer met één tocht per maand. Het Koude Oorlog-weekend was een initiatief van de Stichting Cultureel 
Erfgoed Koude Oorlog. Mogelijk komt er in 2023 of later een vervolg. 
 

Hangaar 7: tegenslagen en vooruitgang 
Afgelopen tijd was voor ons Hangaar 7-project een periode van 
hobbels, uitdagingen en problemen. Allereerst kregen we veel op-
onthoud door ziekte en medische mankementen, zoals die verve-
lende corona, gevolgd door een griepgolf in onze gezinnen. Het 
duurde dan ook even voor onze onafgebouwde modellen terug 
waren in onze geïmproviseerde huiskamer-werkplaats. De model-
len stonden vanwege Nationale Monumentendag tijdelijk opge-
steld in het bezoekerscentrum.  
Bovendien kregen we te maken met een doorgebrande spuitca-
bine, wit uitslaande stickers op de Orion, gescheurde rubberen 
wielen van de Douglas-sleepwagen. Als klap op de vuurpijl kregen 
we te horen dat het printbedrijf voor onze zelfontworpen sticker-
vellen door een vastgelopen printer besloten had om definitief de 
deuren te sluiten. Uiteraard gingen en gaan we niet bij de pakken neerzitten, want voor elk probleem is een oplos-
sing. Hier wordt dus hard aan gewerkt. 
Ondanks dit alles is best wat werk verzet. Zo bouwden we tussen de 30 en 40 wielblokken voor bij alle toestellen 
die op het platform en in de hangaar komen te staan: belangrijke en kleurige details die niet mogen ontbreken. De 



voornamelijk gele stalen wielblokken werden nagemaakt met ijzerdraad en plastic. Uiteraard werd ook een aantal 
exemplaren in rood-wit-blauw geschilderd. Ook werd de bouw gestart van een voor de Valkenburgse Gronddienst 
zeer bekend voertuig: de Ford New Holland tractor. Deze werd gebruikt voor het slepen van de witte statietrappen, 
zoals er een naast het bezoekerscentrum staat. De tractor, en later ook deze witte vliegtuigtrap, zal een plek krijgen 
op het VIP-platform in de maquette. Aangezien er van dit model tractor geen bouwpakket bestaat, moeten we een 
ander tractormodel compleet ombouwen om tot het juiste voertuig te komen. Het voertuig is bijna gereed om geel 
gespoten te worden en te worden voorzien van stickers.  
Onze focus ligt nu bij het afbouwen van de bijna gereed zijnde vliegtuigen en voertuigen, zodat deze zo snel moge-
lijk permanent in de maquette kunnen. Deze is tenslotte nog zielig leeg met alleen de Neptune. Hierna zal alle ener-
gie gestoken worden in het verder afbouwen van de hangaar. Later zal dan nog meer vulling komen in de vorm van 
vliegtuigen, voertuigen en poppetjes. Wij wensen iedereen alvast een gezegende kerst en een gezond 2023 toe. 

Hugo en Arjan den Hertog 
 
 

Interesse in een groepsbezoek? 
Het bezoekerscentrum is niet alleen maar op de zaterdagmiddagen open. Op doordeweekse dagen komen er soms 
speciale groepen op bezoek. Zo ontvingen we dit jaar drie groepen cliënten van zorginstellingen, collega-organisa-
ties uit het Atlantikwall-overleg, een team van ambtenaren van de gemeente Katwijk en personeel van een op het 
vliegveldterrein gevestigd bedrijf. Ook hebben we al een hele familie met een bijzondere MLD-achtergrond ontvan-
gen. Onze vrijwilligers staan graag klaar om ze rond te leiden. Wil je ook een ‘speciale behandeling’ en met een 
groep langskomen? Neem contact met ons op! 
 

Van ketelbink tot marineofficier 
Jan Vroege, regelmatig gastheer in het bezoekerscentrum, heeft twee boeken geschreven: Van ketelbink tot mari-
neofficier en Verhalen van Vroege(r). Jan stelt het eerste deel gratis ter beschikking via zijn website. Download het 
boek en beleef zijn avonturen. Wil je meer lezen, koop dan het tweede deel vol anekdotes in het bezoekerscentrum 
(€10). www.janvroege.nl 
 
Foto’s gezocht voor de fotogalerij 
Zoals je misschien wel hebt gezien, is onze website (vliegveldvalkenburg.nl) uitgebreid met een fotogalerij. De 
meeste foto’s op die pagina’s komen uit openbare bronnen. We willen de galerij graag flink uitbreiden met minder 
bekende historische foto’s. Heb je goede, leuke foto’s van vroeger – vliegtuigen, gebouwen of mensen aan het 
werk – stuur ze ons toe. secretaris@vliegveldvalkenburg.nl 
 
Fleecevesten voor vrijwilligers 
Als je gastheer of -vrouw bent in het be-
zoekerscentrum, moet je als zodanig her-
kenbaar zijn. Eerder dit jaar schaften we 
voor alle vrijwilligers al een donkerblauw 
poloshirt aan met ons logo op de borst. In 
december kwam daar een warm fleece-
vest bij. Het duurt in deze tijd van het jaar 
een paar uur voor het beetje aangenaam 
warm is in de bunker. Vandaar! 
  
Op de foto een groot deel van de vrijwil-
ligers en een enkel lid van de Bestuursad-
viesraad met een nieuw, warm fleecevest. 



Nog liever QR dan cash 
De entree tot het bezoekerscentrum is gratis, zo is de drempel voor een bezoek het laagst. Maar omdat de stichting 
bestaat van giften, zijn we enorm blij als je na afloop een kleine duit in het zakje doet. Dat kan altijd met cash.  
Administratief is het voor ons echter handiger als het via de telefoon gebeurt. Daar hebben we een QR-code voor 
en die hangt op de deur. Scan de blokjescode met de camera van je telefoon, ga naar de site van de Rabobank, se-
lecteer je eigen bank en bepaal zelf een bedrag. Heel simpel, alvast heel erg bedankt. 
 
 

Agenda Je vindt de bijgewerkte agenda op vliegveldvalkenburg.nl 
 
Dicht op zaterdag 24 en 31 december 
Het bezoekerscentrum is de rest van 2022 gesloten. De bunker gaat weer open op zaterdag 7 januari. 
 
 
Januari 
7. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur 
14. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur  
21. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur  
28. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur  
 
Februari 
4. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur  
11. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur  

18. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur  
25. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur  
 
Maart 
4. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur  
11. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur  
18. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur  
25. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur  
11. Fietstocht rond het vliegveld 

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. 
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