
 

Museum Informatie 
 

CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45  

 

Museum 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stortten enkele tientallen Geallieerde, Duitse en Nederlandse vliegtuigen neer in 

en rondom de Haarlemmermeer. De geschiedenis van deze crashes is ondergebracht in een bijzonder museum. 

Onder de rook van Luchthaven Schiphol bevindt zich het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45.  In 

Aalsmeerderbrug herbergt in een fort van de Stelling van Amsterdam (uit het begin van de 20e eeuw) een unieke 

collectie voorwerpen en documentatie over de Tweede Wereldoorlog en voornamelijk de luchtstrijd.  

De stichting Crash Research in Aviation  Society Holland 1940-1945 (CRASH ’40-‘45) beheert het museum waarin het 

resultaat van ruim 25 jaar  

Luchtoorlog en verzet 
Het verzet in de Haarlemmermeer  en in Nederland tegen de Duitse  bezetting heeft een prominente  plek in de 

tentoonstelling.  

Wrakdelen van neergestorte  vliegtuigen, vliegtuigmodellen,  de verhalen van missies,  maquettes van 

onderduikboer- derijen en vele voorwerpen uit  de periode 1940-1945 vormen  de basis van een uniek museum. 

Bezoekers 
Vele geallieerde vliegers en  hun nabestaanden 

waarderen het werk van CRASH en  hebben de 

afgelopen jaren  het museum bezocht. Per jaar 

ontvangt het museum vele honderden 

schoolkinderen van bassischolen uit de omgeving. 

Bijzondere collectie  
Een pronkstuk in de collectie van CRASH is een 

reconstructie van een Fokker DXXI. Uniek in de 

wereld. In een aangrenzende loods staat een 1:1  

reconstructie van de fameuze Spitfire. Hét boegbeeld 

van de luchtoorlog boven Nederland. Het museum bezit ook een jurk gemaakt van stof van een parachute welke 

tijdens de oorlog door geheim agent Jos Gemmeke werd gebruikt. 

Exposities 
Rond de meidagen verzorgt CRASH diverse exposities op 

locatie. Zoals in gemeentehuizen en jaarmarkten. 

Thema tentoonstellingen 
Naast de permanente tentoonstelling zijn er regelmatig 

tijdelijke tentoonstellingen te zien.   Jaarlijks worden er 

diverse lezingen gegeven door vrijwilligers van CRASH en 

door gastsprekers zowel in het museum als op locatie. 



Radio kamer 
CRASH bezit een eigen radio call sign “PI4C (PAPA INDIA 

4 CHARLIE ) ” waarmee met authentieke radio’s op 

gezette tijden live radioverbindingen worden gelegd 

over de hele wereld. 

Evenementen 
Ieder jaar in september organiseert CRASH een rondrit 

door de Haarlemmermeer met geallieerde voertuigen 

uit de Tweede Wereldoorlog onder de naam Red Ball 

Express.  

CRASH verleent regelmatig haar expertise aan 

overheidsinstellingen als het gaat om onderzoek naar neergestorte vliegtuigen en blindgangers.  Zowel in binnen- als 

buitenland. Op diverse locaties in de Haarlemmermeer en ver daarbuiten staan monumenten die in samenwerking 

met CRASH zijn gerealiseerd. 

Groepsbezoeken 
Buiten de openingstijden is het voor groepen 

mogelijk het museum op afspraak te bezoeken. 

Neem hiervoor contact op met het secretariaat. 

Wordt donateur 
Steun het werk van CRASH en wordt donateur. U 

kunt zich aanmelden via de website, in het 

museum of via het secretariaat. 

www.crash40-45.nl 

 

CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 
Fort bij Aalsmeer 
Aalsmeerderdijk 460 
1436 BM Aalsmeerderbrug 

Tel. museum: 0297-321408 
Tel. secretariaat: 0297 -530667  

www.crash40-45.nl 

Openingstijden: Zaterdag 11:00 uur – 16:00 uur  

Entree: Volwassen   €3,50  
Kinderen tot 12 jaar €1,50  
Houders veteranenpas  gratis 

 

 

 

http://www.crash40-45.nl/

