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Beste SGS-vrienden en -vriendinnen, 

Op zaterdag 20 februari 2016 gaan wij naar het prachtige Nationaal Militair Museum op de 
voormalige vliegbasis Soesterberg. 

U wordt verwacht om 12:00 uur in het restaurant van het Natio-
naal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest. 
U wordt ontvangen met de koffie/thee en met gebak. Hierna 
gaan wij lunchen in het restaurant. Dit keer is er geen eigen 
ruimte beschikbaar, dus heeft u vrije keuze. De kosten van de 
lunch zijn deze keer ook inbegrepen bij de dagkosten. 

Wij worden om 13:30 uur opgehaald door onze gids voor een 
uitgebreide rondleiding. De gids neemt ons mee op een reis door 
de tijd. U maakt kennis met de belangrijkste militaire uitvindingen 
en ontwikkelingen en u krijgt antwoord op vragen als “hoe werkte een kanon in de Gouden Eeuw?” en 
“Wat zit er voor hightech apparatuur in een tank of een F-16? “. 

Op de plek waar in 1913 de Luchtvaartafdeling van de Koninklij-
ke Landmacht werd opgericht staat 100 jaar later het Nationaal 
Militair Museum. Een indrukwekkend gebouw met een specta-
culair dak van 110 x 250 meter en 13 meter hoge glazen buiten-
wanden. Het geeft de bezoeker een gevoel van ruimte en zicht 
op de collectiestukken buiten. 

In het museum ziet u de betekenis van de Nederlandse krijgs-
macht in verleden, heden en toekomst. Naast een bijzondere 
collectie ziet u er ook spectaculaire visualisaties van historische 
veldslagen en recente vredesmissies. 

In het Nationaal Militair Museum kregen verschillende collecties 
een nieuw onderkomen. Zoals de verzamelingen van het Leger-
museum in Delft en het Militaire Luchtvaart Museum in Soester-
berg. Het nieuwe museum heeft een oppervlakte van 30.000 
vierkante meter. Het terrein om het museum heen is met 45 hec-
tare. Hier is ruimte voor exposities en evenementen. De totale 
oppervlakte meet bijna 100 voetbalvelden. Ontdek het Arsenaal 
en dwaal tussen tanks en vliegtuigen. Naast het indrukwekkende Arsenaal, zijn er 6 themaruimtes 
waar het verhaal van de krijgsmacht wordt verteld. 

 
Contactcommissie: 
R.E. Kruijshoop - Voorzitter 
Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 
Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 
E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 
   re.kruijshoop@home.nl 

 

 
 
Hengelo Ov. : 5 februari 2016 
Betreft : Excursie Nationaal Militair Museum  
   

De deelnemerslijst staat op de laatste pa-
gina. Controleer alstublieft direct of uw in-
schrijving correct is verwerkt. 

De deelnemerslijst staat niet op internet 
i.v.m. uw privacy. 

Opmerking: 
- SGS’ers die aangegeven hebben dat ze de 
 convocaties per post willen ontvangen  
 ontvangen deze ook per post. 
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Het wordt zeker een prachtige dag. Na de rondleiding is er nog ruim de tijd om de collectie voertui-
gen, vliegtuigen, enz. nog eens goed te beklijken. Het museum sluit pas om 17:00 uur. 
Hierna is het programma afgelopen, doch het staat u vrij om in het museumrestaurant voor de thuis-
reis nog een consumptie te gebruiken op eigen rekening. 

Dagkosten:  € 30,00 voor ontvangst, lunch, rondleiding. Met geldige Museumkaart is het € 20,00. 
 Deze kosten bij binnenkomst af te rekenen met de Contactcommissie. 

Plattegrond:  Er zijn grote plattegronden beschikbaar bij het museum voor zowel de buitententoon-
stelling als de binnententoonstelling. 

Voor een grote afbeelding download het pdf-bestand van het museum met onderstaande link: 

https://www.nmm.nl/media/filer_public/f9/dd/f9dd349a-1326-4042-93f4-6f6a61b3528b/nmm_plattegrond_web.pdf 
 
 
 
 
 
 

UTRECHT 

AMERSFOORT 

MUSEUM 

Entree: parkeren op een 
van de 4 parkeerplaatsen. 
Parkeren is GRATIS 

Museum receptie: 
Ga hier verder naar het museumrestaurant 
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Korte routebeschrijving 

- Ga eerst naar de A28 

- Neem AFSLAG 4  Soesterberg 

- Vertrek in noordelijke richting  
Richelleweg/N413 

- Na 1,2 km : Volg de middelste rijstrook om rechtsaf te slaan naar de  
Amersfoortsestraat / N237 

- Na 130 m : Sla linksaf naar  
Van Weerden Poelmanweg / N413 

- Na 950 m : Sla linksaf naar  
Verlengde Paltzerweg 

- U vindt uw bestemming links 

 

Neem  op de A28 
Afslag 4 - Soesterberg 

N 237 


