
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT GEMEENTE NIJKERK 

Aan het college van burgemeester en  

wethouders van de gemeente Nijkerk 

 

Onderwerp: Archiefruimte/ Noodbestuurspost 

 

Nijkerk, 11 augustus 2021 

 

 

Geacht college, 

 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw raadsinformatiebrief d.d. 16 juni 2021 

inzake transitie archieven. Wij hebben deze besproken in onze vergadering van 11 augustus 

jl. en naar aanleiding daarvan dit advies. 

 

Zoals u bekend is, is bij de bouw van het stadhuis in 1976 onder het gedeelte langs de 

Kolkstraat een grote kelder gerealiseerd van ± 800 m2. Bijgaande foto’s van de bouw 

illustreren de grootte en de sterkte van deze kelder. (Heel veel beton!) 

 

 
 

Onze inschatting is dat slopen van deze kelder en afvoeren van de vele m3 beton (incl 

betonijzer) een dure aangelegenheid zal worden. Daarom is tijdens de behandeling van dit 

onderwerp in de raadscommissie o.a. door een lid van onze commissie de vraag gesteld of 

het niet veel goedkoper is om de huidige kelder te handhaven en de woningen daarboven op 

te bouwen? Is dit technisch uitvoerbaar? Hoewel u in de raadsinformatiebrief niet ingaat op 

deze vragen wordt toch impliciet de laatste vraag beantwoord doordat bij de presentatie van 

optie 1A uitgegaan wordt van behoud van een deel van de kelder. Als dat ook geldt voor de 

hele kelder, dan adviseren wij deze in zijn geheel te behouden. 

 

In deze kelder is in de hoek tegen het oude gemeentehuis aan een bunker met verschillende 

kamers met dikke stalen deuren. (± 75m2) Dit is de zogenaamde noodbestuurspost van de 

BB. In de raadsinformatiebrief noemt u deze ruimte de atoomkelder. Deze bestaat uit een 

werkruimte, een berichtenkamer, een machinekamer, twee slaapkamers en diverse kleine 

ruimten voor bijv.  proviand. (veel koekjes in blik) Er is in het archief weinig over te vinden. Er 

is nog wel een inventarislijst, waarop staat dat er in totaal 6 stapelbedden met slaapzakken 

aanwezig waren. De commandopost was dus voor maximaal 6 personen bedoeld. 

 

Wij pleiten voor behoud en instandhouding van deze noodbestuurspost als onderdeel van 

ons cultureel erfgoed. Deze noodbestuurspost is een tastbaar onderdeel van de dreigingen 

in de Koude Oorlog die voor onze ouders een wezenlijk onderdeel van het leven waren. 



Het is daarom belangrijk om die geschiedenis levend en tastbaar te houden voor ons en 

onze kinderen. Overigens dringt ook Landelijk dit besef ook door en is de Menno van 

Koehoornstichting gestart met een landelijke inventarisatie van Koude-oorlog-erfgoed met 

als doel de sloop van dit deel van ons cultureel erfgoed te voorkomen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jan van den Brink 

(Voorzitter CRK) 


