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Soesterberg is sin ds woensdagm id dag 6 febr uar i jl. een helikopter als monumen t r ijker
g eword en. De Alouette III , w aar het Konin klijk huis veelvuldig mee v loog op So est er berg,
zal als b ijzonder m on umen t de t o eristische " st epping stone" zijn tussen het Militair
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museu m en het dorpshart van Soest erb erg.
Aut omob ilisten, maar ook andere w egeb ruikers kunnen vanaf heden het monument n iet
meer m issen, want de hel ikopter staat op een sokkel van en kele meters hoog bovenop het
v lieg dek van de N237 aan d e Montgomeryweg en za l bij avond ver licht worden.
On danks het slechte w eer en de stra ffe kou w aren er veel inwoners komen kij k en naar de
plecht ig e onth u lling en montage van de helikopter op d e sol ide zwarte sokkel. Met groot
mater ieel en een speciale hoog werker ging de Koninklijke hel ikopter, dit keer n iet op eigen
kracht, de lucht in en werd de vliegmachine geplaa tst op de sokkel m et grote bou ten en
moeren.
Bu rgemeester Metz bedankte tij dens zij n t o espraak Maj oor
Jacobs-Klop penburg en haar medew erkers van de Kon in kl ijke
Luchtmacht , m aar ook voorzitter Chris Lorraine van Stichti ng
SAM ( Soesterberg Air Force Memorial), het m inist erie van
Defensie en vele andere organ isaties die h ad den meegewer kt
aan de t ot standkoming kregen een dankbetu igin g.
" Een kenmerk end monument voor Soesterberg, w ant ons
dor p is altijd al verbon den geweest aan de militaire

Fotografie: Dick Wels

lucht vaart. Ik vi nd het echt heel mooi en voor iedereen zo
dichtbij !" aldus een oudgediende van de Kon inklijke Lucht macht . Wel erg j ammer dat d e
t o espraken van de Bu rgemeester en Maj oor Jacobs-Klop penburg werden verstoord d oor
een irrit ant brommend 'helikopt er' geluid u it de luidsprek ers, maar m isschien w as het ook
w el t oep asselijk. Met een beetje fan tasie leek het op een fly-by van h elikopters, m aar
helaas bleef dat bij een droom .
Soesterberg maakt zich inmiddels op voor een volgend " ooit v liegend" monument , w ant er
staan nog enk ele vliegt u igen op d e rol voor het Nationaal Militair Museu m .
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