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Krachten gebundeld, geheimen onthuld.
De publieke aandacht voor herbestemming van bijzondere panden neemt nog steeds toe en
staat hoog op de politieke agenda. Daarbij spelen behoud, betekenis en toekomstig gebruik
een belangrijke rol. Het behoud en verbetering van een goede leefomgeving voor mens en
natuur zijn daarbij richtinggevend.
Dit geldt ook voor het landschappelijk zo opvallende MOB-complex Benschop dat zijn
oorspronkelijke functie – de opslag van munitie – heeft verloren.
Elders kunt u lezen onder het kopje: Van “Munitiemagazijnen–complex” naar “Nieuwe
mogelijkheden–complex” op welke wijze de beoordeling van het object tot stand is gekomen.
Op grond van die overwegingen en met de intentie om invulling te geven aan de uitkomsten
van de selectie criteria heeft de Gemeente Lopik tot aankoop besloten. De acte van aankoop is
op 24 juni 2011 gepasseerd.
De werkgroep Kunst en Cultuur en de gemeente Lopik hebben de krachten gebundeld om de
voorheen verborgen geheimen van de magazijnen, bunkers, infrastructuur, flora en fauna te
onthullen.
Alle inwoners worden door hen uitgenodigd om kennis te maken met het nieuw verworven
complex.
De Werkgroep Kunst en Cultuur, die in de gemeente Lopik jaarlijks in één van de kernen de
Open Monumentendag organiseert, heeft het thema aangegrepen om de historie van het
complex te onderzoeken.
Omdat het complex als militair object van de landsverdediging voor het publiek een
behoorlijk geheim verhulde, viel het niet mee om de gegevens boven water te krijgen.
Speurwerk in de vrijgegeven archieven van Het Militair Historisch Instituut in Den Haag,
informatie van het Regionaal Historisch Centrum Woerden, gegevens uit het archief van de
gemeente Lopik, gesprekken met een bewaker / hondengeleider en met de laatste complex commandant, evenals interviews met een aantal voormalig medewerkers van het complex
hebben interessante historische (nooit eerder gepubliceerde) gegevens opgeleverd.
U vindt het allemaal in dit boekje.
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MOB-complex Benschop
of
Munitiemagazijnen-complex Benschop
Voorgeschiedenis:
Door de wapenwedloop tussen Oost en West gedurende De Koude Oorlog was er verspreid
over ons land een groot aantal magazijnen noodzakelijk om de opslag van conventionele
wapens, munitie, uitrusting en medicijnen te realiseren. Hiermee konden oproepbare
dienstplichtigen met Klein Verlof snel van materieel en dergelijke worden voorzien.
Van de circa honderd complexen werden er ook vier gesitueerd op Lopiks grondgebied (van
voor de gemeentelijke herindeling in 1989). Dit waren het brandstofdepot en pompstation
Klaphek aan de Lekdijk nabij Lopikerkapel, het MOB-complex Jaarsveld nabij Lopik, het
MOB-complex Lopik, later ook militair zenderpark (4 zenders) nabij het industrieterrein De
Copen en dan het MOB-complex Benschop aan de Ir. F.E.D. Enschedeweg. Omdat in dit
laatste depot bijna uitsluitend munitie werd opgeslagen, en daarvoor ook speciaal was
ingericht, werd het in militaire kringen ook het Munitiemagazijnen-complex (MMC)
Benschop genoemd.
De concentratie van MOB-complexen in het oostelijk deel van Lopik was mogelijk ook
gebaseerd op een aantal nabijgelegen belangrijke strategische objecten als televisiezender, het
zenderpark, de brug over de Lek, het brandstoffendepot Klaphek zelf en het centraal gelegen
verkeersknooppunt Utrecht.

:

De Koude Oorlog wordt de periode
genoemd vanaf het einde van de
Tweede Wereldoorlog tegen NaziDuitsland (1945) tot omstreeks 1991
toen het Oostblok uiteenviel.
De oorzaak was gelegen in het
onderlinge wantrouwen tussen het
kapitalistische Westen onder leiding
van de Verenigde Staten en het
communistische Oosten onder leiding
van de Sovjet-Unie.

1950 : het vrije Westen ( Europa ) tegenover het
Sovjet imperium.
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Het Navo-pact (1949) in het Westen stond tegenover het Warschaupact (1955) in het Oosten.
Langs deze grens werd op oostelijk grondgebied het „ijzeren gordijn‟ opgetrokken over een
lengte van 1200 km. en in de verdeelde stad Berlijn zelfs de „Berlijnse muur‟.
Potzdamer Plaz, een van de bekendste pleinen in het centrum van Berlijn,
waar in 1961 de Berlijnse Muur dwars over het plein werd aangelegd.

De val van de muur in 1989 luidde het einde van dit
tijdperk in.
Door de perestrojka (hervormingen), de glasnost
(openheid) en de totaal verzwakte economieën van de
Oostbloklanden, gevolgd door het uiteenvallen van het
Warschaupact in 1991, werd de wapenwedloop
beëindigd.
Overigens werd toen een strijd met alleen conventionele wapens als achterhaald beschouwd
vanwege de opkomst van de nucleaire aanvalswapens. De dienstplicht werd in 1996
afgeschaft. De noodzaak tot het aanhouden van grote voorraden uitrusting voor de mobiele
infanteriedivisies kwam daarmee ten einde.
De MOB-complexen hebben gefunctioneerd van omstreeks 1956 tot 2000.

Het complex Benschop:
Met de aankoop door het Rijk van gronden die voorheen behoorden tot de hofstede Laanwijk
aan de Lopikerweg Oost 102 kreeg Defensie een prachtig aaneengesloten terrein in handen,
dat niet alleen geschikt was voor het realiseren van een MC (Magazijnencomplex). Door de
geïsoleerde ligging kon er zelfs een MMC (Munitiemagazijnencomplex) worden gerealiseerd.
Hiervan zijn er in Nederland tweeëntwintig aangelegd.
De gronden zijn gelegen tussen de Tweede Wetering en de Achterkade in de polder Lopik . Zij
hebben een oppervlakte van 14 ha en konden goed worden ontsloten op de kort daarvoor
aangelegde Ir.F.E.D. Enschedeweg.
Door de raad van de gemeente Lopik werd op 17 augustus 1956 vergunning verleend voor het
bouwen van de 40 magazijngebouwen dienende voor de opslag van goederen, overwegende
dat uit hoofde van algemeen landsbelang aan de uitvoering van dit werk behoefte bestaat.

Het
complex
in eerste
opzet.
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Nabij de provinciale weg waren ook nog een vijftal dienstgebouwen geprojecteerd. De
vergunning werd op naam gesteld van de Kolonel J.F.K. Engelbrecht, EerstaanwezendIngenieur der Genie te Utrecht. In 1957 werd het complex gerealiseerd.
Omdat de bouwwerken door de Provincie
Utrecht als een aantasting van het landschap
werden gezien, schreef deze voor dat de
werken grondig en verantwoord moesten
worden
weggeplant.
Een
uitgebreid
beplantingsplan is dan ook uitgevoerd,
mogelijk ook ten behoeve van camouflage.

Hoofdpoort MOB-complex Benschop.

Buiten de terreinafrastering zijn later nog 2 dienstwoningen gebouwd voor de bewakers en
hun gezinnen. Een eerdere (oude) dienstwoning heeft nog gestaan op de plaats van de huidige
parkeerplaats.

De magazijnen:
De terreininrichting met infrastructuur, alsmede de bouwtypen van de magazijnen op de
MOB-complexen waren sterk gestandaardiseerd. Dit resulteerde in een korte bouwtijd onder
leiding van het Centraal Bouw Bureau, die ook de ontwerpbestekken opstelde.
Op het terrein van circa 810m x 170m zijn drie opstrekkende geasfalteerde wegen van een
lusvormige structuur aangelegd en 5 dwarswegen met een totale lengte van 3,3 km.
Verspreid langs deze wegen zijn aan weerszijden op onderlinge afstanden van 30m tot 50m
drie typen magazijnen gebouwd, waarvan 26 stuks type A van 10m x 20m (genummerd A1
t/m A26), 8 stuks type B van 10m x 10m (genummerd B1 t/m B8) en 6 stuks van type C van
6m x 5m (genummerd C1 t/m C6), allen geplaatst op een terreinverhoging van 0,80m.
De blinde muren zijn gevormd uit een buitenwand van metselwerk in baksteen met een
binnenblad van gasbetonblokken. De fundering onder deze muren is van gewapend beton op
betonpalen met een lengte van 12m. De betonnen vloerplaten zijn niet onderheid.
De kapconstructie van houtwolcementplaten.heeft de vorm van een zadeldak en is zeer licht
geconstrueerd. Hierdoor zal bij een onverhoopte explosie de drukgolf voornamelijk omhoog
gericht zijn en niet de omliggende magazijnen beschadigen.
Smalle stalen draaideuren zijn aangebracht aan de wegzijde van de gebouwen.
Diverse luchtroosters in de muren en ventilatiekokers op het dak zijn aangebracht, maar
vensters ontbreken.
In de grote magazijnen type A mocht maximaal 80ton (!)
ontplofbare stof worden opgeslagen. Het was dus een groot depot.
In de kleine magazijnen type C werden voornamelijk
ontstekingsmechanismen voor grote granaten opgeslagen, maar
ook handgranaten.

6

Aan de buitenzijde bevinden zich schakelkasten voor de elektriciteitsvoorziening. Alle
loodsen hebben TL-verlichting.
Uiteraard is er een perfecte bescherming aanwezig met afleiders tegen blikseminslag.
Ook is op ieder gebouw een sirene aangebracht voor alarmering die kon worden bediend
vanuit het bureelgebouw nabij de hoofdingang.
Tussen de doorgaande weg en de magazijnen zijn verharde los- en laadhavens aangebracht
voor een ongehinderde doorgang van het verkeer op de weg.

Magazijn type A.

Magazijn type B.

Magazijn type B.

Magazijn type C.

7

De dienstgebouwen:
Deze zijn ook van een zeer eenvoudige opzet met enkele ramen en deuren in de gevels.
Het zijn 2 Bureelgebouwen (BG1 en BG2), een Wachtgebouw (WG), een Werkplaats (WP)
en een Transformatorgebouw (T).
Een vergunning voor de bouw van een Dienstwoning (semi-bungalow) is door de gemeente
Lopik afgegeven in 1983. In 1988 is deze gevolgd door een vergunning voor vervangende
nieuwbouw, maar beide woningen zijn nog steeds aanwezig.
Ook zijn er nog een aantal brandputten waaruit water kan worden onttrokken aan het
oppervlaktewater van omringende watergangen.
Bureelgebouw 1.

De bunkers:
Achterop het terrein zijn in 1989 een achttal magazijnen gesloopt om plaats te maken voor de
zogenaamde NATO-bunkers. Hiervan zijn er 7 stuks gebouwd (genummerd D1 t/m D7).
Zij zijn gebouwd als een monoliete constructie van gewapend beton (geen voegen) op zware
funderingsbalken onder de zijmuren, een gewelfd ellipsvormig dak en een aaneengestorte
draagvloer. Het geheel is onderheid. De vloeroppervlakte bedraagt 24,40m x 7,62m en de
hoogte inwendig 4,27m..
De voorzijde is een eveneens aaneengestorte frontmuur als keerwand. Daaraan zijn twee
brede stalen schuifdeuren opgehangen. Met een grondafdekking zijn de bunkers extra
beschermd.
De gehele constructie is gericht op het voorkomen van een calamiteit door van buiten komend
onheil. Maar ook hier is de dakconstructie en de gronddekking veel lichter dan die van de
wanden, waardoor bij een explosie de drukgolf omhoog gaat.
Enkele bunkers hadden een systeem voor luchtbehandeling waarmee het vochtgehalte kon
worden gereguleerd.
Ook dit type magazijn is een standaard uitvoering, waarvan er door de Amerikanen in
Duitsland al enkele honderden waren gebouwd.
In de bunkers werden onder andere raketten voor geleide wapens opgeslagen voor zowel de
landmacht, de luchtmacht en in mindere mate voor de marine. Daaronder waren TOWantitank-raketten en de warmtezoekende Stinger-luchtdoel-raketten. De verhalen die in Lopik
rondgaan over de opslag van kernraketten zijn beslist onjuist. Wel bevonden er zich
zogenaamde nabootsers, die bij het afvuren slechts een lichtflits veroorzaakten en dus in feite
oefenmunitie waren.
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Vijf bunkers op rij.

Bunker met daaraan
twee stalen schuifdeuren.

Binnenkant bunker.
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De voormalige eigenaar/beheerder:
Het complex is gebouwd onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie.
De vergunningen zijn op naam gesteld van het Directoraat Gebouwen, Werken en Terreinen
te Utrecht.

Personele bezetting
in 1985.

De bedrijfsvoering berustte bij het Nationaal Territoriaal Commando te Utrecht.
De dagelijkse leiding bestond uit een adjudant als complexcommandant met sergeants die
onder andere de administratie voerden. De laatste jaren werden deze geassisteerd door drie
personen burgerpersoneel. Voor de komst van de heftrucs waren dit er beduidend meer, in de
beginfase zelfs rond dertig personen.
Eindverantwoordelijke was de Commandant van de
Munitie Depot Compagnie, die gelegerd was in
Amsterdam en later in Breda. Deze liet regelmatig
inspecties uitvoeren door organisaties die de veiligheid
van complex en opgeslagen goederen
moest
controleren en waarborgen.
Bijna dagelijks vonden meerdere transporten plaats
door de gespecialiseerde munitietransporteenheden van
het Nationaal Logistiek Commando.

Het dagelijks gebeuren:
Uiteraard was er het normale onderhoud aan de wegen, de beplanting, de hekwerken en de
gebouwen.
Het administratieve deel bedroeg het inboeken van nieuw aangevoerde munitie en het
afboeken van afgevoerde munitie.
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De granaten, handgranaten, patronen, slagkoorden, cardouchen en
dergelijke werden aangevoerd op houten pallets, in houten kisten of in
metalen trommels. Uiteraard waren ontstekingsmechanismen niet
gemonteerd, maar deze werden gescheiden opgeslagen.
Munitie wordt altijd geheel vrij van de muren gehouden zodat men er
omheen kan lopen. Regelmatig vond controle plaats op verzegeling,
afdichting en telling.
Door de zorgvuldige werkwijze heeft er zich gelukkig nooit een
ernstige calamiteit zoals een explosie voorgedaan.
De correspondentie over een gratificatie aan een Lopikse inwoner die door
“buitengewone toewijding” een bijna ongeluk heeft voorkomen geeft aan,
dat er wel degelijk risico‟s waren verbonden aan de werkwijze op het complex.
Roken op het terrein en in de magazijnen was ten strengste verboden. Alleen dieselmotoren
waren toegestaan. Werkzaamheden vonden alleen plaats met brandblussers onder handbereik.

Toekenning
gratificatie in verband
met het voorkomen
van een groot ongeluk
met een kist munitie
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Omdat munitie veroudert werden regelmatig
monsters naar de werkplaats gebracht waar
deskundigen daarop testen uitvoerden en
controleerden op oxidatie.
Oudere nog bruikbare munitie werd ook afgevoerd
voor oefeningen om te worden verschoten of om
te worden omgewerkt tot instructiemunitie.
De laatste restanten munitie bij het ontmantelen
van het complex zijn afgevoerd naar Veenhuizen
(Drenthe) en Ulicoten nabij Baarle-Nassau
(Noord-Brabant). Daarmee was vanaf 1997 de
opslag van wapens en munitie hier beëindigd.

Opslag van 150mm oefengranaten

Bewaking en inbraak:
Na afloop van de dagelijkse werktijden van het
militair- en burgerpersoneel werd de bewaking
uitgevoerd door een bij het terrein wonende bewaker,
tevens hondengeleider. Deze was gewapend met
pistool, wapenstok en handboeien. De hond werd op
patrouille aangelijnd. Volgens een wisselend
dienstrooster via diverse routes en langs meerdere
klokpunten verspreid over het terrein werd overdag en
„s avonds over de verharde wegen en langs de
terreinafrastering gesurveilleerd.
Toch is in de nacht van 30 op 31 januari 1975 een
poging tot inbraak gedaan. Daarbij is het prikkeldraad
aan de bovenzijde van de afrastering van het hekwerk
aan de openbare weg op twee plaatsen doorgeknipt.
Met behulp van een koevoet heeft men tevergeefs
geprobeerd bij enkele magazijnen in te breken. Een
luchtkoker op een van de magazijnen was vernield.
Voetsporen duidden op ten minste twee personen. De
poging tot inbraak is niet opgehelderd.
Een bewaker/hondengeleider in uniform.

12

Bij oefeningen of internationale spanningen
verbleven in het Wachtgebouw soldaten van
het Regiment Van Heutz voor het wachtlopen
aldaar. Zij sliepen daar op houten slaapbritsen.
Ook verbleven er wel eens leden van de
Bijzondere Bijstand Eenheid van de Mariniers
die onder meer dan de Professor
Gerbrandytoren bewaakten.

Terreinafrastering.

Gekraakt:
In 1998 kwam het magazijnencomplex leeg te staan. Na de voorgeschreven leegstand van een
jaar arriveerde een internationale groep van ongeveer zeventien jongeren van de
kraakbeweging op het terrein. Met professionele apparatuur werden de kettingen van de
hekken doorgeknipt, gaten in de afrastering
gemaakt en sloten uit de deuren met
snijbranders verwijderd. Zij hebben er circa 3
maanden in diverse magazijnen gebivakkeerd
voordat ze zijn verwijderd.
Een grote ravage hadden ze achtergelaten. Het
krakersymbool (een schuin omhoog gerichte
bliksemschicht die een cirkel doorklieft) sierde
een poort en diverse wanden en deuren van de
magazijnen en bunkers.
Nadien is met een antikraakwacht deze
ongeoorloofde bewoning voorkomen.
Krakers op het terrein.

Vernield slot

Het krakerssymbool opgehangen aan de Westpoort.

“Versiering” van de wanden.
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Externe veiligheid:
In het Nederlands Instituut voor militaire historie in Den Haag bevindt zich een topografische
werkkaart met de ingetekende veiligheidszones A, B en C en het tracé van de in studie zijnde
Rijksweg 24 rond de MOB-complexen Benschop en Lopik. Vooral voor het complex (MMC)
Benschop beslaat dit een groot gebied.
Deze zones zijn gebaseerd op NAVO-richtlijnen, alsmede beproevingen en ongevallen met
explosies elders. De daarover verschenen circulaire uit 1988 van de Staatssecretaris van
Defensie Van Houwelingen gaat terug tot het geldende beveiligingsbeleid uit 1981 voor de
zonering.
Zone A: Binnen deze zone mogen zich geen bebouwing, druk bereden openbare wegen,
parkeerterreinen, spoorwegen of druk bevaren vaarwegen bevinden.
Zone B: Hier is geen bebouwing toegestaan waarin zich regelmatig mensen bevinden zoals
woonhuizen, winkels, kantoren en cafés. Dit geldt eveneens voor sportvelden,
zwembaden, parkeerterreinen, caravanparken, jachthavens en dergelijke.
Wel zijn vormen van dagrecreatie toegestaan.
Zone C: Hier mogen zich geen gebouwen bevinden met vliesgevels of zeer grote
glasoppervlakten met veel mensen daarin.
De Rijksweg 24 is uiteindelijk niet aangelegd.
Overigens werd in de praktijk de lichte munitie vooral in de magazijnen vooraan op het
complex opgeslagen.

Gehanteerde zones gebaseerd op NAVO-richtlijnen.
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Bijdrage in kosten brandweermaterieel gemeente Lopik:
Een interessante interne correspondentie over een bijdrage in de kosten van de brandweer van
Lopik is in het archief van het Instituut voor militaire historie bewaard gebleven.
De aanschaffingskosten die de gemeente Lopik voor brandweermaterieel moet doen bedragen
f 42.000,--. Hiervoor wordt een bijdrage van 50% gevraagd. Ambtelijk overleg leidt tot
aanpassing naar f 15.000,--.
De Directeur Generaal (DG) reageert in de kantlijn van het interne stuk: “Ik voel er weinig
voor, dit kan een lawine worden”. Een vervolgnotitie leert dat advies wordt ingeroepen van
een brandweerdeskundige en overleg wordt gevoerd met de rijksbrandweerinspectie die
beiden positief adviseren. De eenvoudige apparatuur van de 4 kleine Lopikse
woongemeenschappen is onvoldoende. De dichtstbijzijnde kerngemeente Utrecht ligt op te
grote afstand. De DG reageert nu: “Dank u, ik ga accoord”. En de betalingsopdracht wordt op
05-12-1960 getekend.

Betalingsopdracht d.d. 05-12-1960 voor een bijdrage in de kosten van de brandweer van Lopik.
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Flora en fauna:
In 2009 is in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van
Economische Zaken een uitgebreid ecologisch onderzoek verricht van het gebied.
Het terrein maakt deel uit van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Het heeft als enkelbestemming
„Natuurdoeleinden‟en als
dubbelbestemming
„Primair agrarisch, kleinschalig‟.
Landschappelijk is het bosgebied
opvallend in het door open
graslanden omringd gebied. Het bos
bestaat grotendeels uit een essen- /
iepenbos, enkele percelen eiken met
struwelen
van
meidoorn,
kardinaalsmuts, sleedoorn, vogelkers,
kerspruim en wilg.
Enkele vleermuis- en uilensoorten zijn aanwezig. Daarnaast de veelvuldig voorkomende
diersoorten als haas, konijn en muskusrat. Vele soorten vogels zijn geteld (73), waaronder ook
de nesten van broedende buizerds, haviken, spechten en koekoek. Zeldzame diersoorten
ontbreken.
De ecologische betekenis van het geheel is beperkt. Het bos is vochtig en voedselrijk en van
een matige kwaliteit. Met de herbestemming van het terrein zal bij de herinrichting echter
zeker met de EHS rekening moeten worden gehouden. Diverse aanbevelingen voor recreatief
gebruik daarover treft men in het rapport aan.

Opvallend bosrijke omgeving in het verder overwegende polderlandschap.
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Van Munitiemagazijn-complex naar Nieuwe mogelijkheden-complex:
Na overbodig worden van het MOB-complex Benschop in 2000 voor Defensie werd het
beheer hier gevoerd door de Dienst der Domeinen.
Inmiddels had tussen 1998 en 2000 de Dienst Vastgoed Defensie 89 complexen
geïnventariseerd.
Op basis van de gehanteerde selectiecriteria van de Rijksdienst voor Monumentenzorg waren
deze gewaardeerd op:
1. Cultuurhistorische waarde.
2. Architectonische- en kunsthistorische waarde.
3. Stedenbouwkundige- en ensemblewaarde.
4. Gaafheid.
5. Zeldzaamheid.
Vergelijking vond plaats op de punten 3, 4 en 5. Het MMC Benschop scoorde op alle punten
„goed‟ en kreeg daarmee als eindwaardering „meest waardevol‟.
Met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Economische Zaken heeft de
gemeente Lopik onderhandeld over de aankoopprijs, de verdere ontwikkeling van het terrein
mede gebaseerd op cultuurhistorie, natuur, landschap en recreatie met de daaruit
voortvloeiende gebruiksmogelijkheden.
Op 26 oktober 2010 nam de raad van de gemeente Lopik een positief principebesluit tot
aankoop.
Op 21 december 2010 werd dit gevolgd door een definitief besluit, waarna op
24 juni 2011 de overschrijving plaatsvond bij de notaris.
De exploitatie moet de komende jaren nader worden uitgewerkt.
Voorlopig zal de opslagfunctie worden gecontinueerd.

Het passeren van de akte van levering bij de notaris.
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De Russen komen! - Mark Traa

Boek van journalist Mark Traa over hoe de
Koude Oorlog in Nederland werd beleefd en de
geheime plannen die de overheid in deze
periode ontwikkelde.

“Niet zo heel lang geleden was een groot deel van
de wereld in de ban van de Koude Oorlog.
Ook in Nederland was de spanning voelbaar. Er
heerste een voortdurende angst voor een
atoomaanval door de Sovjet-Unie.
De overheid probeerde het antwoord te vinden op
de vraag: "Hoe moet de bevolking worden
beschermd tegen het Rode Leger?"

Journalist Mark Traa deed archiefonderzoek naar deze periode en doet in het boek verslag van
zijn bevindingen. Hij schrijft over vluchtplannen en schuilkelders voor regering en
koningshuis, over plannen om de vliegtuigen van de KLM en de binnenvaartschepen naar het
buitenland te verplaatsen en om kunstwerken in bunkers te verstoppen. De auteur trof in de
archieven onder meer tot in detail voorbereide plannen om hele steden en dorpen te
evacueren.

Voorafgaand aan de open dag van het MOB complex Benschop en om alvast in de sfeer te
komen van de tijd waarin de mobilisatiecomplexen werden gebouwd, nodigde de Werkgroep
Kunst en Cultuur de journalist en redacteur Mark Traa uit, die op 05 september 2011 in
Lopik een lezing heeft gehouden over zijn historisch onderzoek naar de “Koude Oorlog”.

18

Colofon:

Geraadpleegde bronnen voor de totstandkoming van dit boekje:










Archieven van het Militair Historisch Instituut in Den Haag.
Militair Erfgoed door Michiel Kruidenier, 2007.
Ecologisch onderzoek MOB-complex Benschop door H.J.V. van den Bijtel e.a.
Regionaal Historisch Centrum Woerden.
Gemeente Lopik
Laatste complexcommandant.
Een bewaker/hondengeleider.
Aantal voormalig medewerkers burgerpersoneel.
Internet.

Het boekje is eveneens tot stand gekomen met medewerking van:
 Drukkerij Van Midden te Benschop.

Het MOB complex langs de Ir. F.E.D. van .Enschede weg..
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Dit boekje is uitgegeven ter gelegenheid van de Open Monumenten Dag 2011.
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