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Jarenlang is Europa in de greep geweest van een oorlog de nooit uitbrak: de Koude 
Oorlog. Een tijd van Oost tegen West, spionage en de dreiging van de atoombom. In 
de provincie Utrecht herinneren nog allerlei plekken aan deze fascinerende periode. 

Tijdens deze Open Monumentendag Special ‘Monumenten uit de Koude Oorlog’ op 
26 oktober bent u van harte welkom op vier locaties die meestal niet toegankelijk 
zijn voor publiek. Ontdek de sporen van de Koude Oorlog op zaterdag 26 oktober in 
Elst, Soesterberg, Utrecht en Nieuwersluis!



MOB-COMPLEX 
ZWIJNSBERGEN
Adres: Zwijnsbergen 12 in Elst
Openstelling: 10.00 tot 16.00 uur
 

Vanaf de jaren ‘50 ontstaan er in Nederland 
zogenaamde mobilisatiecomplexen. Hier 

worden grote voorraden beheerd ten behoeve 
van een snelle mobilisatie in tijden van 
oorlogsdreiging: munitie, brandstof, uitrusting, 
wapens, medicijnen, voedsel en wagens. Rond het 
jaar 2000 begint Defensie met het afstoten van 
mobilisatiecomplexen. Een deel wordt 
teruggegeven aan de natuur, andere worden 
omgebouwd tot woongebied of bedrijventerrein. 

Tussen Elst en Rhenen ligt mobilisatiecomplex 
Zwijnsbergen. Dit complex is nog in vrijwel gave 
staat en wacht op een passende 
herbestemming.

ACTIVITEITEN
• Vrijwilligers van de vereniging Dienstplicht 

Koude Oorlog laten tijdens deze Special de 
bijzondere tijd van toen herleven met 
rondleidingen over het terrein en door 
enkele gebouwen. De rondleidingen vinden 
elk heel uur plaats. 

Let op: MOB-complex Zwijnsbergen heeft géén 
sanitaire voorzieningen.

ACTIVITEITEN
• Om 11:00 en om 14:30 uur start er zowel 

een fiets- als een wandeltocht over de 
vliegbasis.  

• Om 12:00 en 13:30 wordt in de 
Commandobunker de speciale theater-
voorstelling opgevoerd: De Zaak 
Oppenheimer. Jan Jasper de Vries, Bartho 
Braat en Bas Keijzer nemen u mee in een 
stuk van ca. 35 minuten over succes, schuld, 
schaamte en verantwoordelijkheid. Deze 
voorstelling is voor kinderen vanaf 15 jaar en 
volwassenen. 

• Bij het Nationaal Militair Museum is een 
gratis wandelroute van ca. 30 minuten langs 
enkele indrukwekkende monumenten in het 
gebied beschikbaar. 
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VLIEGBASIS 
SOESTERBERG 
Adres: ingang t.h.v. Hertenlaan 12 in 
Den Dolder
Openstelling: 11.00 tot 15.00 uur

Tientallen jaren is de vliegbasis Soesterberg 
hermetisch afgesloten geweest van de 

buitenwereld. Hier zorgden de Amerikanen in 
NAVO-verband voor onze veiligheid. Na de 
overdracht van het terrein zijn veel herinneringen 
aan de Koude Oorlog verdwenen - maar wie goed 
kijkt, kan nog van alles ontdekken.
De gidsen van Het Utrechts Landschap staan 
tussen 11:00 en 15:00 uur voor u klaar in het 
sheltergebied. Speciaal voor deze Special gaan de 
deuren open van de geheimzinnige Amerikaanse 
Commandobunker (met expositie) én de 
ondergrondse legering. 



LUNET I  
Adres: Koningsweg 290 in Utrecht
Openstelling: 13.15 tot 16.00 uur,  
zie programma

Lunet I is aangelegd als onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Na de Tweede 

Wereldoorlog wordt hier het landelijk 
commandocentrum van de Bescherming 
Bevolking ondergebracht. Mochten de Russen 
daadwerkelijk komen, dan worden vanuit Lunet I 
de vrijwilligers van de BB aangestuurd, tijdens en 
na de aanval.
Tegenwoordig biedt Lunet I onder meer ruimte 
aan Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie 

(BUI). In samenwerking met muzikant Mieke van 
Dam organiseert BUI op 26 oktober een speciaal 
programma: 
• 13:15-14:00 inloop en bezichtiging Lunet I
• 14:00-14:30 Mieke van Dam - Strach
 Wat doe je met angst? In de muzikale 

voorstelling Strach onderzoekt Mieke van 
Dam het comfort van Afstand, Afscherming 
en Afwachten. Ongepolijste elektronische 
muziek met Russische inmenging

• 14:30-15:00 presentatie Stichting 
Bevordering Utrechtse Improvisatie 

• 15:00-16:00 improvisatiesessie muziek/
performance

ACTIVITEITEN
• Onder begeleiding van een gids kunt u op 

ontdekkingstocht door Fort Nieuwersluis.  
U kunt een kijkje nemen in de verrassend 
goed bewaard gebleven commandopost 
inclusief de slaap, eet- en werkplekken. 
Alsof de BB-leden er zo weer kunnen  
binnen stappen.

Naderhand kunt u terecht bij de Theetuin op  
het fort voor koffie, thee en zelfgemaakte 
appeltaart.

FORT NIEUWERSLUIS  
Adres: Rijksstraatweg 7b in Nieuwersluis
Openstelling: 11.00 tot 16.00 uur

Tijdens de Koude Oorlog is een deel van het 
oude Fort Nieuwersluis ingericht als 

commandopost van de Bescherming Bevolking 
(BB). De bomvrije kazerne wordt hiervoor 
ingrijpend veranderd. Er komt een sluizenstelsel 
van gasdichte deuren en een luchtverversings-
installatie om medewerkers te beschermen tegen 
een atoomaanval. Tijdens BB-oefeningen werken 
in de commandopost maar liefst 45 mensen in 
ploegendienst.
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