Informatie—Information
luchtoorlog- en verzetsmuseum’40-’45
Air War and Resistance museum’40-’45

Directions
From the motorway A4 both in the direction
of Amsterdam and of The Hague (Den Haag)
take exit 3b Hoofddorp. Follow the N196
towards Aalsmeer. Before the bridge turn
right onto Aalsmeerderdijk.
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

CRASH
Air War and Resistance Museum ’40-‘45
Fort near Aalsmeer
Aalsmeerderdijk 460
1436 BM Aalsmeerderbrug
Tel. museum: +31297321408
Tel. secretary: +31297530667
www.crash40-45.nl

Openingstijden:
Zaterdag
11:00 uur – 16:00 uur
Woensdag 13:00 uur—16:00 uur
Eerste zondag van de maand
11:00 uur—16:00 uur
Groepen op afspraak buiten openingstijden
Entree: Volwassen en >12
€5,00
Kinderen 6—12 jaar
€2,00
Kinderen < 6 jaar
gratis
Houders veteranenpas
gratis

Opening hours:
Saturday
11am – 4pm
Wednesday 1pm—4 pm
Every first Sunday of each moth
11am—16pm
Visits by appointment are possible
Entrance fee Adults and 13 and up
Children age 6—12
Children under the age of 6
Veterans and donors

€5 ,00
€ 2,00
free
free

Museum

Museum

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stortten
enkele tientallen Geallieerde, Duitse en
Nederlandse vliegtuigen neer in en rondom
Haarlemmermeer. De geschiedenis van
deze crashes samen met geborgen resten is
ondergebracht in een bijzonder museum.

During World War II several allied, German
and Dutch aircraft crashed in and in the
surroundings of Haarlemmermeer. The history of these crashes together with the
remains of the aircraft can be found in a
specialized 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 onderzoek naar de luchtoorlog
boven Haarlemmermeer en daarbuiten belicht wordt.

The CRASH Air War and Resistance Museum
'40 -'45. hosts a unique collection of objects
and documentation about the Second World
War and mainly the air battle can be found
In Aalsmeerderbrug in a fortress of the Defense Line of Amsterdam (from the beginning of the 20th century).
The Crash Research in Aviation Society Holland 1940-1945 (CRASH '40-'45) manages
the museum, which highlights the results of
more than 25 years of research into the air
war above Haarlemmermeer and beyond.

Luchtoorlog en verzet

Air war and Resistance

Het verzet in 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
onderduikboerderijen en voorwerpen uit
de periode 19401945 vormen een
uniek museum.

The resistance in Haarlemmermeer and in
the Netherlands against the German occupation has a prominent place in the exhibition. Wrecked parts
of crashed aircraft,
aircraft models, the
stories of missions,
models of hiding
farms and many objects from the period
1940-1945 form the
basis of a unique museum.

Bezoekers

Visitors

Evenementen

Events

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.

Many allied pilots and their relatives appreciate the work of CRASH and have visited
the museum in recent years. Every year, the
museum receives hundreds of school children from nearby primary schools.

Gedurende het jaar
worden filmvoorstellingen, lezingen en
andere evenementen
georganiseerd.

During the year events
are organized such as
Presentations and Film
viewings.

Red Ball express

Special collection

Red Ball Express
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.

A showpiece in
the CRASH collection is a reconstruction of a Fokker DXXI. It is
unique in the
world.
In an adjoining
warehouse
you
will find a 1: 1
reconstruction of
the famous Spitfire, the figurehead of the air
war over the Netherlands. The museum also
owns a dress made of fabric from a parachute used by secret agent Jos Gemmeke
during the war.

Thema tentoonstellingen

Thematic exhibitions

Naast de permanente tentoonstelling zijn er
regelmatig tijdelijke tentoonstellingen te
zien. Jaarlijks worden er lezingen gegeven
door vrijwilligers van
CRASH en door gastsprekers zowel in het
museum als op locatie.

In addition to the permanent exhibition,
temporary exhibitions are regularly on display. Every year, various lectures are given
by CRASH volunteers
and by guest speakers
both in the museum
and on location.

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.

Wireless
room

operators

CRASH has its own radio call sign "PI4C
(PAPA INDIA 4 CHARLIE)" Live radio connections are regularly
made all over the
world using Vintage
radio equipment.

Ieder jaar in september
organiseert CRASH een
rondrit door midden Nederland met geallieerde voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog onder de naam Red Ball Express.

Every year in September, CRASH organizes a
tour through the green centre of Holland
with Allied Forces vehicles from World War
II under the name of Red Ball Express.

Research expertise

Research expertise

CRASH verleent regelmatig expertise aan
overheidsinstellingen als het gaat om onderzoek naar neergestorte vliegtuigen en blindgangers, zowel in binnen- als buitenland.

CRASH regularly lends its expertise on
crashed planes and duds to local and central
government agencies. This is done both in
The Netherlands and abroad.

Monumenten

Monuments

Op diverse locaties in Haarlemmermeer en
daarbuiten staan monumenten die in samenwerking met CRASH zijn gerealiseerd.

At several locations in the Netherlands monuments can be found that have been erected in cooperation with CRASH .

Groepsbezoeken

Group visits

Buiten de openingstijden is het voor groepen mogelijk het museum op afspraak te
bezoeken. Neem hiervoor contact op met
het secretariaat of stuur een bericht naar:
evenementen@crash40-45.nl

It is possible for groups to visit the museum
on appointment. Please contact the secretary for more information or send a mail
message to: evenementen@crash40-45.nl

Wordt donateur

Become a donor

Steun het werk van CRASH en wordt donateur. U kunt zich aanmelden via de website,
in het museum of via de penningmeester.

Support the work of CRASH and become a
donor. You can register through the website,
in the museum or through the treasurer.

