
 

 

 

 

 

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017 

Garnizoen 

Dit jaar is het 50 jaar geleden, dat het garnizoen uit Gorinchem vertrok. 

Met dit evenement wordt hierbij stilgestaan. 

Een bijzonder evenement 

Het grootste deel van het garnizoen bestond in die tijd uit een zeer speciaal onderdeel van de 

verbindingsdienst. KOEL is dan ook geen traditioneel vestingevenement , maar het is een mix van 

geschiedenis, radiotechniek en de spanning van spionage in de Koude Oorlog. 

 Geschiedenis 

• In 1955 werd een bijzondere radiocompagnie in 

Gorinchem gelegerd, die tot 1967 zou blijven. 

• Hun taak was, om het Russische militaire radio-

verkeer af te luisteren. Dat werk was zeer geheim. 

• Dat deden ze o.a. in “De Luisterpost” aan de Vijfde 

Uitgang en met radiowagens. 

Programma: 
 

Zaterdag 10:00 – 12:00 uur: 

• Twee militaire muziekkorpsen en militairen 

marcheren van het  Kazerneplein naar de 

Luisterpost. Route 1: Westwagenstraat, 

Kruisstraat, Hoogstraat, Burgstraat, Kalkhaven, 

Lombardstraat en Dalemwal. Route 2: Achter de 

Kerk, Grote Markt, Langendijk, Robberstraat, 

Kalkhaven, Lombardstraat en Dalemwal. 

 

 

 

 

 

 

 Zaterdag en zondag 10:00 – 17:00 uur: 

• De Luisterpost is ingericht, met authentieke apparatuur en 

de gang van zaken tussen 1955 en 1967 wordt 

nagespeeld. Er worden daadwerkelijk Russen afgeluisterd! 

U kunt komen zien, luisteren en zelfs meedoen. Op eigen 

gelegenheid of door deelname aan de rondleidingen. 

• Kampementen met radiowagens op de bastions aan de 

Soldatenwal (Dalemwal) met o.a. een demonstratie van 

het “uitpeilen van de vijand”. U krijgt hier tekst en uitleg. 

• In de buskruitmagazijnen op Dalembolwerk  is een 

expositie soldatenkiekjes Garnizoen en Afluisterradio’s. 

• Liefhebbers jeugd en ouders kunnen meedoen aan een 

spannende code krakers puzzeltocht. 

Toegang: Gratis. 

Bezoekadres: De Luisterpost, Vijfde Uitgang 1 en heel de Dalemwal t/m 19b te Gorinchem. 

Parkeren: zie  https://www.prettigparkeren.nl/kaart/#!Gorinchem/ zondag is parkeren gratis. 



De activiteiten meer specifiek: 

• De militaire muziekkorpsen Vrijwillig Muziek en Tamboerkorps Verbindingsdienst en 

Reünieorkest Regiment van Heutsz, marcheren door de vesting Gorinchem en over de 

Soldatenwal (Dalemwal) met re-enactmentgroep Diensplicht de Koude Oorlog, samen zo’n 

85 man sterk. 

 

• Er is te bezoeken het gebouw “De Luisterpost”, een voormalige militaire radio afluisterpost, 

uit de vijftiger en zestiger jaren, zoveel mogelijk teruggebracht naar de situatie 1966. 

 

Volledig werkend te ervaren met de toen daar in gebruik zijnde apparatuur, met achter de 

ontvangers o.a. een aantal echte ex-interceptors (afluisteraars) van het voormalig 898 

Verbindingsdienst Bataljon uit Eibergen en van  afluisterpost Alphen, van de Koninklijke 

Luchtmacht. Publiek kan meeluisteren en men mag onder begeleiding aan de knoppen 

draaien. Men mag zelf rondkijken, maar men kan ook aan de rondleiding meedoen. 

 

• Er is encryptie en spionage apparatuur uit WO2 en de Koude Oorlog periode te zien en te 

horen, waarbij men met de beroemde Enigma’s zelf een interceptierapport mag decoderen. 

 

• Er is een verzameling van leger radiowagens uit de periode 1950 tot 1990 te zien op bastion 

10, met werkende apparatuur uit de periode WO2 tot 1990, men krijgt daarbij tekst en 

uitleg. Men kan daar ook met de handgenerator zelf energie opwekken. 

 

• Hier is ook op posters een impressie te zien van de inrichting van de “atoomvrije bunker”, die 

hier onder grond nog aanwezig is, officieel betreft het een BB Kringcommandopost, uit de 

Koude Oorlog. 

 

• Een expositie van militaire vrachtwagens uit de Koude Oorlog periode staat bij bastion 9 

opgesteld. 

 

• Er is een expositie van afluisterontvangers en andere professionele militaire communicatie 

apparatuur uit de periode WO2 tot de jaren 90 te zien, in een expositieruimte in de 

voormalige buskruitmagazijnen aan Dalembolwerk. Desgewenst krijgt men deskundige 

uitleg. 

 

• Er is een expositie van foto’s van het garnizoen jaren vijftig en zestig te zien, in een 

expositieruimte in de voormalige buskruitmagazijnen aan Dalembolwerk. 

 

• Er zal een special event amateur zend/ontvang station vanuit de Luisterpost actief zijn met 

de call PA898BAT, met speciale QSL kaarten (verbindingsbevestigingsansichtkaarten), voor 

wie daarmee een radioverbinding maakt. 

 

• Er is te jaren zestig militair bivak te zien, een militair kampement met tenten voertuigen, 

veldkeuken, telefooncentrale en radioapparatuur. Er is ook soep uit de veldkeuken 

verkrijgbaar. 

 



• Voor de liefhebbers is er ook een encryptie puzzeltocht over de vestingwerken binnen het 

evenement, waarvan de onderdelen m.b.v. eenvoudige decoderingstechnieken en 

aanwijzingen te vinden zijn. 

 

• Dit alles in een prachtige sfeervolle setting op- en in de vestingwerken van Gorinchem in het 

gebied wat vroeger bekend stond als de “Soldatenwal” en tot 1967 door Defensie gebruikt 

werd. Er zijn ook geweldige uitzichten over het rivierenlandschap richting slot Loevestein en 

het vestingstadje Woudrichem. 

 

• Er is een reünie voor de oudgedienden van het radiobataljon. 

 

• Er zijn versnaperingen  verkrijgbaar in de kantine van de Luisterpost. 

 

Deze activiteit wordt geheel door vrijwilligers verzorgd. 

De organisatie is in handen van: 

• De Werkgroep Vesting Gorinchem, onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum. 

Betrokken verenigingen, die ook een deel organisatie voor hun rekening nemen: 

• MFC de Luisterpost Gorinchem 

• Leden van Scouting A.P.V. 

• VERON afdeling 16 Gorinchem (zendamateurs club) 

• VERON afdeling 44 Walcheren  

• VRZA Zuid West Nederland (zend amateurs club) 

• Delta radio Communicatie Ondersteuning (DRCO) VRZ Zeeland 

• Diverse particuliere liefhebbers en restaurateurs van oude radioapparatuur 

• Surplus Radio Society Nederland 

• Jan Corver Radio Museum te Budel N.B. 

• Crypto Museum 

•  41-DKO Dienstplicht de Koude Oorlog re-enactment groep 

• Het Rotterdams Radio Museum 

• Rijdend UNIFIL museum DT Gorinchem 

 

Verdere informatie: 

Hugo Ouwerkerk 

Tel. 06 12 66 70 56 

Werkgroep Vesting Gorinchem 

Onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum 

https://vestinggorinchem.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/vesting.gorinchem/ 

https://izi.travel/nl/nederland/rondleidingen-in-gorinchem 

http://www.oud-gorcum.nl/ 

 
 


