DE KOUDE OORLOG EN DE BB
De Bescherming Bevolking (BB) was de Nederlandse organisatie voor civiele bescherming die in 1952
werd opgericht om de bevolking in tijd van oorlog te kunnen beschermen. De taak van de Bescherming
Bevolking was die van het verrichten van hulp aan de bevolking onder bijzondere omstandigheden zoals de
gevolgen van oorlogshandelingen, maar ook grootschalige rampenbestrijding. De organisatie kende onder
meer een brandweerdienst, een eerstehulpdienst en een reddingsdienst.
Begin jaren 50 ging men nog uit van een oorlog met conventionele wapens, maar
in de tweede helft van de jaren 50 werd duidelijk dat een Derde Wereldoorlog zeer
waarschijnlijk met kernwapens zou worden uitgevochten. Het einde van de Koude
Oorlog werd ingeluid door de val van de Berlijnse Muur in november 1989. Vele BBruimten werden ontmanteld of eenvoudigweg afgesloten. Door het werk van veel
toegewijde vrijwilligers zijn veel Koude Oorlog locaties opnieuw ingericht, opnieuw
ontsloten en bezoekbaar gemaakt voor publiek.

OP 22 EN 23 OKTOBER
ZIJN ER BIJNA 50
KOUDE OORLOG
LOCATIES OPEN VOOR
PUBLIEK. IN DEZE
FOLDER EEN GREEP
UIT HET AANBOD!

MUSEUM BESCHERMING BEVOLKING GROU
In Grou (gemeente Leeuwarden) ligt een bijzondere
commandopost uit de tijd van de Koude Oorlog. Bij de bouw rond
1965 werd gekozen voor een gecombineerde locatie, de bunker
werd ingericht met vier verschillende commandoposten. In 1967
werd de commandopost officieel in gebruik genomen. De vier
commandoposten die er waren gehuisvest zijn: Kringcommandopost
Bescherming Bevolking (KCBB-Friesland-c), Provinciale
Commandopost Bescherming Bevolking (PCBB-Friesland),
Gemeentelijk Centrum Civiele Verdediging (GCCV-Leeuwarden)
en Provinciaal Centrum Civiele Verdediging (PCCV-Friesland).

DE IJSSELLINIE BIJ OLST
De IJssellinie is een waterlinie die liep
van Nijmegen tot aan Kampen en is
vooral bekend als verdedigingswerk
van de Koude Oorlog. Begin jaren ’50
is in de linie aangelegd om een
mogelijke Russische opmars een halt
toe te roepen of te vertragen. Zo werd
er tijd gewonnen om vanuit GrootBrittannië extra mankracht en materieel
aan te voeren. Het slagen van de
IJssellinie was vooral afhankelijk van de
drie stuwen in IJssel, Rijn en Waal. Die
moesten zorgen voor het onderwater
zetten van de hele waterlinie. Aan de
IJssellinie werd zo weinig mogelijk
ruchtbaarheid gegeven en het bleef
tot eind 1990 een zeer groot geheim.

BB MIDDELBURG, NOODZETEL EN SCHUILKELDER
In de Zeeuwse hoofdstad zijn drie Koude
Oorlog locaties te bezoeken. Een betonnen bunker onder de brandweerkazerne
Looierssingel waar de Bescherming
Bevolking was gehuisvest. Door de langgerekte bouw uniek, immers hij loopt onder
de hele brandweerkazerne door. Verder
werd er onder onder het provinciehuis in
1975 de Noodzetel ingericht een bunker
die plaats bood aan 100 bestuurders die
in het geval van een kernramp vanuit de
bunker de provincie konden blijven besturen. Derde locatie is de parkeergarage
onder de Segeerssingel gebouwd in 1984,
die enerzijds parkeergelegenheid bood
en anderzijds als schuilkelder kon worden
ingezet in tijden van nood.

MUSEUM BESCHERMING
BEVOLKING RIJSWIJK
Een uniek complex waar de 2e Wereldoorlog en Koude Oorlog elkaar
ontmoeten. De commandopost in Rijswijk vindt zijn oorsprong bij het
begin van de Tweede Wereldoorlog. Destijds werden hier diverse
Duitse bunkers gebouwd onder meer een afluisterpost van de
Luftwaffe. In het museum kom je meer te weten over het leven van
de BB’ers. Ook zie je de inrichting van een eenvoudige schuilplaats
en welke gevolgen een echte kernwapenaanval zou hebben gehad.
De locatie Overvoorde in Rijswijk bestaat uit een twee ondergrondse
voormalige commandoposten, een praktijk oefenruïne en een lesaccommodatie, waar veel B.B.-ers hun opleiding en training kregen.

PARK VLIEGBASIS SOESTERBERG
Na de oorlog werd Vliegbasis Soesterberg een belangrijke
vliegbasis voor Nederland. De Nederlandse luchtmacht was hier
gestationeerd en in NAVO-verband werd hier lang samengewerkt
met de Amerikanen. Tijdens de Koude Oorlog was het vliegveld de
thuisbasis voor het Amerikaanse 32nd Tactical Fighter Squadron (TFS)
“Wolfhounds”. In 1994 verlieten de laatste Amerikanen Soesterberg,
en vanwege bezuinigingen werd in 2008 de Vliegbasis Soesterberg
permanent gesloten. In het zogenaamde Sheltergebied bevinden
zich naast de shelters een aantal bunkers en er vlakbij is ook de oude
startbaan te vinden. Daarnaast is met ingang van het Koude Oorlog
Weekend op 22 en 23 oktober, de vaste expositie over de Koude Oorlog
periode, in de oude Amerikaanse Commandobunker 600, geopend.

NATIONALE COMMANDOBUNKER BB UTRECHT
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De Nationale Commandobunker voor de
BB, in 1955 gevestigd in de linker flankkazemat van Fort Lunet 1 in Utrecht. Het
commandocentrum maakte eerst gebruik
van de 19e-eeuwse onderdelen van het
kleine Waterliniefort. Door de oorlogsdreiging voldeed de ruimte niet meer en
werd in 1960 een nieuwe grote betonnen
bunker gebouwd, onzichtbaar onder een
aardedekking. Zwerven door de gangen
van deze commandopost is een beleving!
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conflict groter wordt. erfgoedkoudeoorlog.nl
ook nu in een periode in de geschiedenis waar het dreigingsniveau van een mondiaal
en initiatief van ver voor de Russische aanval op Oekraïne stamt, bevinden we ons
organiseren waarin zo veel mogelijk locaties opengaan voor publiek. Hoewel dit idee
om de Cubacrisis na 60 jaar, te herdenken door een Koude Oorlog weekend te
om Koude Oorlog erfgoed te behouden, namen in het voorjaar van 2021 het initiatief
Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog en de talloze vrijwilligers die zich inzetten

STICHTING CULTUREEL ERFGOED KOUDE OORLOG

KOUDE OORLOG

HERDENKING CUBA CRISIS

De Koude Oorlog was een periode van gewapende
vrede tussen de communistische en de kapitalistische
wereld in de tweede helft van de 20e eeuw. Het
kapitalistische westerse blok werd geleid door de
Verenigde Staten (VS). De communisten stonden
voornamelijk onder leiding van de Sovjet-Unie (USSR),
of waren verbonden met communistisch China.
Herhaaldelijk deden zich tijdens de Koude Oorlog
momenten voor waarbij de vrees rees dat plaatselijke
conflicten en confrontaties konden escaleren tot een
Derde Wereldoorlog, zoals de Koreaanse Oorlog die
uitbrak in 1950, de Hongaarse Opstand in 1956 en de
Cubacrisis in 1962.

Oktober 1962 was een cruciale periode in de Koude
Oorlog; de spanningen liepen zo hoog op dat er een
atoomoorlog dreigde tussen de Verenigde Staten
en de Sovjet-Unie. Dit was het gevolg van een uit de
hand gelopen conflict over Cuba. Het eiland was na
een zevenjarige guerrillastrijd in 1959 communistisch
geworden onder Fidel Castro, en had na de mislukte
invasie in de Varkensbaai de Sovjet-Unie om militaire
bijstand gevraagd. De Cubacrisis kwam op 22 oktober
1962 in de volle openbaarheid omdat president John
F. Kennedy van de Verenigde Staten op die dag een
felle rede hield waarin hij de ontmanteling eiste van
alle Sovjet-raketbases op Cuba.

schuilkelders en luchtwachttorens) een grotere bekendheid krijgen.
cruciale periode in de wereldgeschiedenis en de historie van het bijzondere erfgoed (zoals bunkers,
objecten en musea, gerelateerd aan de Koude Oorlog open voor publiek. Zodat het verhaal van deze
2022. De Koude Oorlog is voor velen een stuk onbekende geschiedenis, daarom zijn er zoveel mogelijk
De herdenking 60 jaar Cubacrisis vindt plaats tijdens het Koude Oorlog weekend van 22 en 23 oktober

22 EN 23 OKTOBER
Tijdens de Koude Oorlog werden meerdere forten ingericht als BB-locatie. Eén daarvan was Fort Nieuwersluis.
Al in 1951 is een kokerschietbaan gebouwd waar de Nationale Reserve kon oefenen met handvuurwapens. In
1965 werd een deel van de bomvrije kazerne ingericht als commandopost van de Bescherming Bevolking (BB).
De unit was volledig gasdicht af te sluiten en zelfvoorzienend bij oorlogsdreiging met biologische en chemische
wapens en kernwapens. Aan deze periode herinneren nog de luchtzuiveringsinstallatie, het noodaggregaat
op diesel, de telefooncentrale, de commandokamer met lichtbord en oude wandkaarten en de gasdichte en
drukbestendige deuren.

KOUDE OORLOG
WEEKEND
60 JAAR CUBACRISIS

FORT NIEUWERSLUIS
De vaak betonnen uitkijktorens werden in de jaren vijftig in heel
Nederland gebouwd ten behoeve van het Korps Luchtwachtdienst
(KLD). De typische bouwwerken waren bedoeld om laagvliegende
vliegtuigen, die lager vlogen dan de radar destijds kon waarnemen,
te spotten. Op 22 en 23 oktober zijn is een aantal te bezoeken o.a. in
Warfhuizen, Strijensas, Schoonebeek, Maashees, Nieuw Namen en
Scheveningen.

LUCHTWACHTTORENS

60 JAAR CUBACRISIS
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Luchtwachttoren 7O1 (Warfhuizen)

Navigatiestation Groningen (Marsum/Holwierde)
Kazemattenmuseum Kornwerderzand

Luisterpost (Hoogezand)

Commandopost BB-Museum COP (Grou)
Opslagloods (Den Helder)
Ex. Hr. MS. Roermond (Lemmer)

Commandopost BB (Emmen)

Luchtwachttoren 6H3 (Oudemirdum)

Luchtwachttoren 7Z3 (Schoonebeek)
Fietstocht langs de resten van de Koude Oorlog (Amsterdam)

Stichting De IJsellinie Plan D (Olst)

Stichting Historie Vliegveld Valkenburg

Koude Oorlog Centrum (Enschede)
Fort bij Uithoorn
Commandopost BB Fort Nieuwersluis

Luchtwachttoren 5C1 Meteotoren (Scheveningen)

Park Vliegbasis Soesterberg

Commandopost BB-Museum COP/
Bunkercomplex Park Overvoorde (Rijswijk)

NCBB Lunet 1 (Utrecht)

Alouette Museum (Barneveld)

De Verkeerstoren Ypenburg

Noodbestuurspost (’s-Gravezande)

PTT/KPN Atoombunker Arnhem

Stingerbol (Ede)

Bunker Bremen (Hoek van Holland)

Passantenschuilkelder BB Schiebroekselaan (Rotterdam)

Fort Pannerden Doornenburg

Atoomschuilkelder Rijkswaterstaat
Algerabrug (Krimpen a/d IJssel)

Expositie Herinneringen a/d BB (Ridderkerk)

Minimuseum Luisterpost (Gorinchem)

Resten luchtwachttoren 5G3 (Hellevoetsluis)
Stationaire Meetpost Bescherming Bevolking (Westenschouwen)

Brugpijlers NATO-brug
(Sleeuwijk)

Expositie Cubacrisis tijdens Koude Oorlog (Gorinchem)

Atoomschuilkelder parkeergarage (Oss)

Luchtwachttoren 5K3 (Strijensas)
Provinciale Commandopost BB (Middelburg)

Luchtwachttoren 8J2 (Maashees)

Fort Buitensluis (Numansdorp)

Schuilkelder combinatieproject parkeerkelder (Middelburg)
Noodzetel provinciaal bestuur Provincie Zeeland (Middelburg)
Museumschip Hr.Ms. Mercuur (Vlissingen)
Luchtwachttoren 3T3 (Nieuw Namen)

Commandopost BB (Oostburg)

Evenement Ga op Herhaling
(Valkenswaard)

Fort Museum (Venlo)

Studiocomplex/bunker Stichting Omroep Peel & Maas (Panningen)

Luchtwachttoren 3W3 (Eede)
DDR Museum Limburg (Stein)

Schuilkeldermuseum Maastricht
Voormalig NAVO Hoofdkwartier Cannerberg (Maastricht)

Deelnemende locaties
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