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BB-commandobunker aan de Stadhouderslaan
Een groot aantal bezoekers had-
den zich op 28 oktober in de kan-
tine van de voetbalvereniging 
meerburg verzameld, voor een be-
zoek aan de commandobunker of 
in de volksmond de atoombunker 
aan de Stadhouderslaan. Het was 
indrukwekkend om een kijkje te ne-
men in deze ondergrondse com-
mandopost van de Bescherming 
Bevolking, als een herinnering uit 
de tijd van de “koude oorlog”. 

Wat was de Bescherming 
Bevolking, vooral bekend als 
de B.B.

De BB werd in 1953 opgericht als or-
ganisatie om “de bevolking en haar 
bezittingen zoveel mogelijk te be-
schermen tegen onmiddellijke gevol-
gen van oorlogsgeweld”. De BB had 
een organisatiestructuur naar militair 
voorbeeld en bestond uit 43 kringen 
in de toenmalige elf provincies. Zo 
was Zoeterwoude opgenomen in de 
kring ZH-a en had in het begin diverse 
taken, zoals brandbestrijding, een red-
dingsteam, een medisch team en een 
ondersteunend team. In Zoeterwoude-
dorp lag het accent vooral op de 
brandbestrijding en het medische 
team, in dit geval de EHBO met een 
aanvullende opleiding van Eerste Hulp 
In Oorlogstijd (EHIO). Bij een oefening 
van de brandweervrijwilligers rond de 
Nieuwewegbrug werd met een mobile 
brandspuit een zogenaamde brand 
geblust. Hier ging het om de snel-
heid van vervoer, het uitrollen van de 
slangen en uiteindelijk de aanvoer 
van het bluswater. In de nabespre-
king met een hogere afgevaardigde 
van de BB, kwam een aanmerking 
op de spuitgast die met een sigaar in 
zijn mond stond te oefenen. Theo van 
Gent in dit geval, was zijn sigaar te 
lief en trok zich terug als vrijwilliger. 
Groot materieel van kring ZH-a 
stond geparkeerd in een gedeelte 
van de voormalige Eltax garage, nu 
Auto XL aan de Zoeterwoudseweg 

in Leiden, en dat bestond uit brand-
weerwagens, vrachtwagens en aan-
hangwagens. Het bijzondere hiervan 
was wel, het gebruik van één merk 
vrachtwagen, namelijk het Duitse 
merk magirus Deutz. Dit merk had 
een luchtgekoelde motor, dat was 
een groot voordeel tegenover de wa-
tergekoelde motoren die bij stevige 
vorst konden bevriezen en zo niet 
inzetbaar bij een oorlogsdreiging.

Rond 1959 had men het idee dat 
een derde wereldoorlog ook wel 
eens uitgevochten zou kunnen wor-
den met atoomwapen, biologische 
of chemische wapens. Er werd 
daaraan sluitend een ABC dienst 
opgericht, wat staat voor atoom, 
bacteriologisch en chemisch. De 
bunkers die als commandopost 
vanaf die tijd werden gebouwd 
moesten hier tegen bestand zijn.

De commandobunker aan de 
Stadhouderslaan

De commandopost werd in oktober 
1967 geopend door de toenmalige 
commissaris der Koningin van de pro-
vincie Zuid Holland. mr. J. Klaasesz. 
Op het maaiveld waren alleen twee 
torens zichtbaar, één voor de ingang 
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en de tweede diende als vluchtweg 
vanuit de bunker bij calamiteiten. 
Verder is de bunker verstopt onder 
de grond, met een dikke laag aarde 
die rust op het plafond van de bun-
ker, deze bestaat uit een gewapend 
beton met een dikte van 1 meter. De 
ingang bovengronds leidt via een 
lange trap naar de commandobun-
ker met het binnenoppervlak van 18 
x 18 meter en omringd door buiten-
wanden van 40 tot 50 cm beton. 

Beneden aan de trap zijn er twee 
zware luchtdichte deuren aange-
bracht, die toegang geven aan een 
ruimte met douches en een luik voor 
het doorvoeren van eventuele radio 
actieve besmette kleding. Door de 
volgende deur komt men in het ei-
genlijke commandocentrum en die 
is verdeeld in meerdere ruimtes. In 
de bunker waren 18 bedden voor de 
rustperiodes van de manschappen 
die in ploegverband van 8 uur konden 
werken. Bij volledige bezetting kon-
den in tijd van nood hier 54 mensen 
werken en ongeveer twee weken af-
gesloten van de buitenwereld functi-
oneren. Als de stroom uitviel was er 
een noodaggregaat dat het hele sy-
steem van elektriciteit kon voorzien. 
Alle vitale onderdelen bleven in wer-
king, daar het kookgedeelte ook 
hierop was aangesloten. Voor de die-
selolie was een tank van ruim 10.000 
liter aanwezig onder de vloer van de 
bunker. Als het leidingwater uitviel 
of besmet was, kon worden overge-
schakeld op bronwater en uiterste 
nood was er nog een reservoir van 
3000 liter drinkwater. In de bunker 
werd de luchtbehandeling continue 
op overdruk gehouden om het bin-
nendringen van gassen tegen te 
gaan. In tijd van nood werd de lucht 
gefilterd via een zand- en koolstof-
filter en viel ook nog het noodag-
gregaat uit, dan werd de aandrijving 
verzorgd door vier fietsers. Diagonaal 
tegenover de ingang is er een ont-
snappingsluik met de schacht, die in 
geval nood kan dienen als vluchtweg. 
Deze schacht ligt boven zeeniveau, 
in het geval dat heel Zuid Holland 

onder het zeewater kwam te staan. 
Het functionele deel van de bunker 
bestond uit drie onderdelen. De men-
sen van de communicatie hadden via 
een zendmast op het dak radiocom-
municatie met de provincie en overige 
communicatieposten. Daarnaast lag 
er een eigen kopernetwerk naar be-
langrijke posten zoals het huis van 
de burgemeester en andere lokale 
gebouwen van belang. Het ABC team 
bracht alle binnengekomen gegevens 
in kaart en het commandoteam be-
sliste aan de hand van deze gegevens 
welke acties moest worden genomen.
Voor de bemanning van de BB dien-
sten werden naast de vrijwilligers ook 
personen verplicht ingedeeld die vrij 
gesteld waren van militaire dienst. 
Op enkele uitzonderingen na, le-
verde dat over het algemeen weinig 
gemotiveerde mensen. Een van de 
uitzondering was Sjaak van der Salm, 
die als ontsmetter met een dik pak 
en geigerteller de taak had om in ge-
val van een aanval van chemische 
wapens of een atoomaanval scho-
len en ziekenhuizen te ontsmetten.

Rond 1985 werd de BB opgehe-
ven omdat de oorlogsdreiging 
grotendeels was verdwenen en 
werden de taken overgenomen 
door de regionale brandweer. 
Nu wordt op korte termijn deze com-
mandobunker gesloopt voor de uit-
breidingsplannen voor dit gebied. De 
vraag is of het slopen hiervan voor de-
zelfde prijs kan als de bouwkosten van 
ƒ 850,000.—(± € 420.000.--) in 1967?

Jan van Gent

Bronnen: 
Internet BB bunker Gouda / Forten Info.
Foto’s: Fried van Leeuwen / bunker pictures
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