
                                          

 

De Historische Collectie Verbindingsdienst (HC Vbdd) in Amersfoort is voortgekomen uit het 
Museum Verbindingsdienst te Ede. 

 
De HC Vbdd behelst een zeer interactieve 
presentatie waarin het verhaal van het 

Nederlands militair gebruik van 
verbindingen wordt verteld. Het geheel 

beslaat vijf tijdvakken van 50 jaar, van 
1800 tot 2050. Naast de historie komt 
dus ook de toekomst aan bod. 

De hoofdthema’s van deze tijdvakken 
zijn: 
1800-1850: De veldtochten / optische en 

akoestische verbindingen; 
1850-1900: Vesting Holland / kabelgebonden telefonie en telegrafie; 
1900-1950: Wereldoorlogen / opkomst van de radioverbindingen; 

1950-2000: Koude oorlog  en vredesoperaties / digitalisering en automatisering; 
2000-2050: Crisisbeheersing / datacommunicatie en verdergaande automatisering. 
Op de vide wordt aandacht besteed aan de elektronische oorlogvoering en zijn een aantal vitrines 

met historische uniformen en traditiegoederen te bezichtigen.  
Naast de expositiehal beschikt de HC Vbdd over een uitgebreid archief en een informatiebalie.  
Ook de Regimentszaal van het Regiment Verbindingstroepen is ondergebracht binnen de ruimten 

van de collectie. Het Originele Regimentsvaandeldoek wordt hier ook tentoon gesteld. 
 

 
 

 



 

                                                          

 
Doelgroepen 
De Historische Collectie Verbindingsdienst richt zich vooral op actief dienende militairen en overige 

Defensiemedewerkers. Echter ook postactieve militairen die hun diensttijd willen herbeleven en 
mensen die vanuit hun hobby geïnteresseerd zijn heten we van harte welkom.  
De andere doelgroep vormen de leerlingen van technische vakopleidingen, die kennis willen 

maken met het uitdagende werk van de Verbindingsdienst in binnen- en buitenland. 
 

Financiering 
De HC Vbdd wordt niet gesubsidieerd en 
is financieel afhankelijk van vrijwillige 

bijdragen en sponsoren.  
U kunt begunstiger / vriend (in) van de 
HC Vbdd worden tegen een bijdrage van 

minimaal € 15,- per jaar. Hiervoor zijn 
inschrijfformulieren bij de balie van de 
HC Vbdd ter beschikking. U kunt zich 

desgewenst ook via de email aanmelden 
als vriend/begunstiger. 
De toegang tot de HC Vbdd is gratis. Een 

vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld. 
 

Bezoektijden 
De HC Vbdd is geopend op woensdagen van 10:00 tot 16:00 uur. Voor groepen van 6 tot 40 

personen bestaat de mogelijkheid om, op afspraak en tegen vergoeding, op andere werkdagen 
een bezoek aan de collectie te brengen. 
Aangezien de HC Vbdd is gevestigd op een militair complex dienen bezoekers zich met een geldig 

identiteitsbewijs te identificeren bij de wacht. 
 

Bezoekadres  
Bernhardkazerne gebouw C (centraal deel). 
Barchman Wuytierslaan 198, 
3818 LN, Amersfoort 

Telefoon: 0889-569063 (alleen op woensdagen) of 06-13876188 
Email: info@hcverbindingsdienst.nl 

Internet: www.hcverbindingsdienst.nl en www.verbindingsdienstopdekaart.nl  

De Historische Collectie Verbindingsdienst is een onderdeel van het  

Regiment Verbindingstroepen 
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