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Aalsmeerderbrug, 11 februari 2018
Op zaterdag 24 februari is in het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 een lezing over
de Stelling van Amsterdam. De lezing wordt verzorgd door René Ros van het
Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De lezing begint om 14.00 uur en duurt ongeveer
1 uur en is voor iedereen toegankelijk. Gezien de beperkte ruimte in de presentatiezaal geldt hier:
vol = vol.
Sinds zaterdag 11 november 2017 is in het museum de tijdelijke expositie “Meer in de Stelling” te zien
en deze is nog tot en met zaterdag 28 april 2018 te bezoeken.
In nauwe samenwerking met het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam heeft het CRASH
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 deze expositie over de Stelling van Amsterdam tot stand
gebracht. Het Documentatiecentrum heeft vele originele voorwerpen hiervoor ter beschikking gesteld,
zoals o.a. een unieke waterpeilschaal en originele bouwtekeningen van het Fort bij Hoofddorp.
De expositie verteld over alle onderdelen van de Stelling, maar met name de diverse forten en batterijen
binnen de Haarlemmermeer krijgen extra aandacht. Binnen de dikke betonnen muren herbergt het Fort
bij Aalsmeer, in de volksmond ook wel het Fort bij Rijsenhout genoemd, restanten van een techniek die
bijdroeg aan het afstoten van de Stelling.
Op 1 januari 2019 zal de Gemeente Haarlemmermeer fuseren met de Gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en vanaf dat moment heeft de nieuwe gemeente meteen meer onderdelen van de Stelling
van Amsterdam binnen haar grenzen dan welke andere gemeente in Nederland.
Maar wat weet men nog over de Stelling van Amsterdam die al ruim 100 jaar de gemoederen bezig
houdt? Waarom is deze Stelling er gekomen, wat is eigenlijk de Stelling en hoe leefde men op of nabij
zo’n imposant bouwwerk? Welke betekenis heeft de Stelling voor Haarlemmermeer? Middels
tekeningen, foto’s en verhalen wordt geprobeerd de oplevende aandacht voor de Stelling van
Amsterdam duidelijk te krijgen tijdens deze expositie. Op de openingsdags van de expositie is door
René Ros een lezing gegeven over de Stelling. Wegens groot succes zal deze lezing door hem worden
herhaald op zaterdag 24 februari is a.s.
De toegangsprijs tot het CRASH museum is € 3,50 voor volwassenen, € 1.50 voor kinderen van 6 tot 12
jaar. CRASH donateurs hebben gratis toegang, evenals veteranen met een veteranenpas. Het museum
is geopend iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Groepsbezoeken zijn mogelijk op andere dagen op
afspraak. Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd aan de Aalsmeerderdijk 460,
1436 BM Aalsmeerderbrug.
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Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de CRASH Luchtoorlog – en
Verzetsmuseum ’40-’45 kijk op de website www.crash40-45.nl of de facebookpagina
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Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug - email: crash40-45@hetnet.nl
Geopend: iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op andere dagen voor groepen vanaf 15 personen op afspraak

