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Koninklijke helikopter als monument 
February 6, 2019 @ 602 

Fotografie Dick Wels 

Soesterberg is sinds woensdagm iddag 6 februar i jl. een helikopter als monument r ijker 

geworden. De Alouette III , waar het Koninklijk huis veelvuldig mee v loog op Soesterberg, 

zal als bijzonder m onument de toeristische "stepping stone" zijn tussen het Mil itair 

museum en het dorpshart van Soesterberg. 

Automobilisten, maar ook andere wegebruikers kunnen vanaf heden het monument niet 

meer m issen, want de hel ikopter staat op een sokkel van enkele meters hoog bovenop het 

v liegdek van de N237 aan de Montgomeryweg en zal bij avond ver licht worden. 

Ondanks het slechte weer en de straffe kou waren er veel inwoners komen kijken naar de 

plecht ige onthulling en montage van de helikopter op de sol ide zwarte sokkel. Met groot 

mater ieel en een speciale hoogwerker ging de Koninklijke hel ikopter, dit keer niet op eigen 

kracht, de lucht in en werd de vliegmachine geplaatst op de sokkel m et grote bouten en 

moeren. 

Burgemeester Metz bedankte tijdens zijn toespraak Maj oor 

Jacobs-Kloppenburg en haar medewerkers van de Koninkl ijke 

Luchtmacht , m aar ook voorzitter Chris Lorraine van Stichting 

SAM (Soesterberg Air Force Memorial), het m inisterie van 

Defensie en vele andere organisaties die hadden meegewerkt 

aan de totstandkoming kregen een dankbetuiging. 

" Een kenmerkend monument voor Soesterberg, want ons 

dorp is altijd al verbonden geweest aan de militaire 

luchtvaart. Ik vind het echt heel mooi en voor iedereen zo 

Fotografie: Dick Wels 

dichtbij !" aldus een oudgediende van de Koninklijke Lucht macht . Wel erg j ammer dat de 

toespraken van de Burgemeester en Majoor Jacobs-Kloppenburg werden verstoord door 

een irritant brommend 'helikopter' geluid uit de luidsprekers, maar m isschien was het ook 

wel toepasselijk. Met een beetje fantasie leek het op een fly-by van helikopters, m aar 

helaas bleef dat bij een droom . 

Soesterberg maakt zich inmiddels op voor een volgend "ooit v liegend" monument , want er 

staan nog enkele vliegtuigen op de rol voor het Nationaal Militair Museum . 
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