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In juni 2019 ontstond bij een groep enthousiaste 
vrijwilligers in samenwerking met de Stichting 
Cultureel Erfgoed Koude Oorlog het idee om de 
techniek en tactiek achter de Koude Oorlog meer 
bekendheid te geven. Tenslotte gebeurde er veel 
“onder onze neus”. 
 
In de periode zomer 2019 tot en met januari 2022 
is deze gedachte verder uitgewerkt en leidde tot 
het Koude Oorlog Weekend: meer dan 40 objecten 
uit de Koude Oorlog die opengesteld worden voor 
het publiek, met maar liefst 7 objecten in Zeeland. 
 
Niemand van ons had kunnen vermoeden wat er 
op 24 februari van dit jaar in Oekraïne zou 
gebeuren. We willen benadrukken dat het 
weekend op 22 en 23 oktober 2022 op geen enkele 
manier in verband staat met de situatie in 
Oekraïne; we willen graag laten zien wat er in 
Nederland gebeurde in de periode 1946 - 1991.  
 
De Cuba Crisis, in Cuba zelf bekend als 
de Oktobercrisis, was de toestand van een 
dreigende atoomoorlog tussen de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie in oktober 1962, als 
gevolg van het uit de hand lopen van hun conflict 
over Cuba. Het eiland was na een zevenjarige 
guerrillastrijd in 1959 communistisch geworden 
onder Fidel Castro, en had zich na de mislukte 
invasie in de Varkensbaai in april 1961 tot de 
Sovjet-Unie gewend om militaire bijstand. 
 
 

  
 

 
 
In het Koude Oorlog Weekend, 60 jaar na de Cuba 
Crisis, zie je geen grote tanks, kanonnen en 
vliegtuigen. We willen juist de zaken onder de 
oppervlakte laten zien. Welk beroep werd er 
gedaan op de burgers, wat was er bij de 
gemiddelde burger bekend over “de atoombom”, 
wat zou er zijn gebeurd als “de bom” echt zou zijn 
gevallen, wat gebeurde er als jij in de bunker zat en 
je familie boven de grond, zouden twee weken 
onder de grond voldoende zijn geweest en wat 
dan? Kom dit en nog veel meer te weten in de 
bunker van Erfgoed Zeeland op 22 en 23 oktober! 
 
Volg dit weekend de route door de bunker en maak 
kennis met de verschillende aspecten van de Koude 
Oorlog maar ook de overgang naar de Regionale 
Brandweer Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland. 
 
In Zeeland zijn nog meer locaties waar dit weekend 
wordt stil gestaan bij 60 jaar na de Cuba Crisis:  
 

 Luchtwachttoren in Nieuw-Namen 

 Luchtwachttoren in Eede  

 BB-commandopost in Oostburg 

 Provinciale noodzetel in Middelburg 

 Mijnenveger Mercuur in Vlissingen 

 Schuilplaats parkeergarage Geere in centrum 
Middelburg 

 
 
De bunker aan de Looierssingel is niet toegankelijk 
voor minder validen.  
 
Betaald parkeren kan bij Hof van Tange. 
 

http://www.pa60cuba.nl/


 

Ingang bunker 
1 Ingang zijde Looierssingel, daarna via trap (2) 

 

Binnen in bunker 
3 Ontvangst, oorsprong en gebruik BB-bunker. 
 

4 Overgang dienst BB naar Regionale Brandweer 

Zeeland, door Brandspuithuis Serooskerke.  
Hier draait ook een diapresentatie. 
 

5 ABC-dienst (Bescherming Bevolking). Dit waren 

vrijwilligers die in geval van atoom-, biologische- of 
chemische ramp metingen konden doen en 
mensen konden ontsmetten, met een link naar de 
huidige meetploegen van Veiligheidsregio Zeeland. 
 

6 Medische kant Bescherming Bevolking, door 

Brandspuithuis Serooskerke. 
Hier is ook aandacht voor de noodhospitalen in 
Nederland. 
 

7 Werkend zendstation PA60CUBA voor contact 

met andere locaties door radiozendamateurs van 
de radioamateurverenigingen VERON en VRZA. 
 

8 DRCO (noodcommunicatie voor alle 13 Zeeuwse 

gemeenten en Veiligheidsregio Zeeland). Als 
voortvloeisel uit radiohulp die zendamateurs in 
1953 leverden tijdens Watersnoodramp, is er een 
landelijk radionetwerk van zendamateurs dat in 
geval van uitval van openbare communicatie de 
overheid kan bijstaan in haar berichtgeving. 
 

9 Ontwikkeling meldkamer vanaf de dienst BB tot 

aan het nieuwe Operationeel Centrum Brandweer.  
Tevens een inkijk in het leven in de kazerne. 

10 De Enigma. Deze cryptomachine werd al vóór 

de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld en ontleend 
zijn bekendheid aan de onderzeebotenoorlog. In de 
Koude Oorlog is hij niet meer ingezet maar hij staat 
wel model voor de manier waarop de hedendaagse 
cryptologie is opgesteld. 
 

11 Van rampenbestrijding tot Crisisbeheersing  

(BB-RBZ-VRZ) door Veiligheidsregio Zeeland. 
 
Aan de hand van een tijdlijn worden belangrijke 
punten uit de Koude Oorlog toegelicht.  
 

12 Videopresentatie 
 

13 Het Korps Luchtwachtdienst (KLD) welke 

uitkeek naar laagvliegende vijandelijke vliegtuigen. 
De Mijnen Uitkijkdienst (MUD) die uitkeek naar 
afgeworpen zeemijnen in de Westerschelde, 
Nieuwe Waterweg en rondom Den Helder. 
 

14 Technische ruimte BB-bunker 

 

15 De IJssellinie; de ca.120 km lange waterlinie 

tussen Nijmegen en Zwolle waarbij de voortgang 
van de vijand die vanuit het Oosten zou komen, 
vertraagd moest worden. 
 

Buiten en stallingsruimte 
16 Naast de voorlichtingsstand van Brandveilig 

Leven vindt u demo’s van verschillende 
voertuigen zoals o.a. brandweer en 
(nood)communicatie, daar ook gelegenheid voor 
toiletbezoek en koffie/thee. 
 
 
Versie aug 2022 


