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1 INLEIDING 

AAAACHTERGROND EN DOELSTELLING CHTERGROND EN DOELSTELLING CHTERGROND EN DOELSTELLING CHTERGROND EN DOELSTELLING  

Van 2019 tot (inmiddels) 2021 vormt het Veluwe op 1-deelprogramma Veluwe 

Remembers onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt/75 

jaar vrijheid. Het onderwerp WOII, vrijheid en herinneringstoerisme vormen voor 

de provincie Gelderland en voor de Veluwe in het bijzonder ook op langere termijn 

een belangrijk thema en toeristisch segment. Deze notitie vormt een eerste aanzet 

tot een regionaal programma Veluwe - Vrijheid en Herdenken.   

In maart 2020 is een verkenning gestart, met de bedoeling de bestaande energie en 

het netwerk binnen het herinneringsjaar te gebruiken als aanjager voor een 

duurzaam vervolg. De verkenning leidt tot een aantal gebundelde conclusies, 

waarin tevens meer algemene gevolgtrekkingen en gedeelde signalen worden 

betrokken. Deze verkenning is vertaald in een strategie op hoofdlijnen, die de basis 

vormt voor het Veluwse programma. In dit regioprogramma wordt de gehele 

breedte van de thema's vrijheid en herinneringstoerisme geborgd.  

2 TERUGBLIK: VERKENNING 

Deze verkenning brengt een aantal locaties en initiatieven in beeld die de komende 

jaren structureel invulling, betekenis en beleving geven aan de aan WO2 

gerelateerde verhalen op de Veluwe. Die verhalen kennen als belangrijkste 

accenten de Operatie Market Garden, de Jodenvervolging en de rol van de 

Canadese bevrijders. Vanuit het omvangrijke herinneringsprogramma Veluwe 

Remembers wordt ingezoomd op structureel educatief ontsloten (of in 

ontwikkeling zijnde, maar betekenisvolle) locaties en op de belangrijkste fiets- en/of 

wandelroutes. Met deze stakeholders werden gesprekken gevoerd.  

Om de kansen voor inbedding, organisatie en borging in beeld te krijgen vonden 

gesprekken plaats met vertegenwoordigers van gemeenten waarbinnen de 

belangrijke locaties en verhalen zijn gelegen, alsmede met de provincie Gelderland 

(in relatie tot het te ontwikkelen programma Vrijheid) en met het V-fonds.  

Met VisitVeluwe, VisitArnhemNijmegen en Veluwe op 1 werd specifiek gesproken 

over de diverse marketing-vraagstukken en de ontwikkeling van de Veluwse 

belevingsgebieden en herinneringstoerisme. 

De omschreven ambities per locatie/organisatie geven inzicht in de kansen en 

behoeften in relatie tot een duurzaam vervolg. De verkenning leidt tot een aantal 

gebundelde conclusies, waarin tevens meer algemene gevolgtrekkingen en 

gedeelde signalen worden betrokken. 

LLLLOCATIESOCATIESOCATIESOCATIES    

De opbrengst van de gesprekken die met locaties die het Veluwse WO2 verhaal 

invulling, betekenis en beleving geven werden gevoerd, worden hieronder kort 

weergegeven. 

 

APELDOORN: HET APELDOORNSCHE BOS, DE BUNKER VAN SEYSS INQUART 

Het Apeldoornsche Bosch is de naam van de Joods-psychiatrische instelling die van 

1909 tot 1943 gevestigd was in Apeldoorn. In januari 1943 werd Het Apeldoornsche 

Bosch door de Duitse bezetter ontruimd. Bijna 1300 mensen, patiënten en 

personeel, werden naar Auschwitz gedeporteerd. Niemand keerde terug.  

In januari 2020 opende in de voormalige directeurswoning van het complex het 

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch, een resultaat van samenwerking 

tussen de Stichting Apeldoornsche Bosch, zorggroep ’s Heeren Loo (de huidige 

eigenaar van het complex) en CODA. Het Herinneringscentrum is voorzien als 

permanente plek om de verhalen van, over en uit Het Apeldoornsche Bosch te 

blijven vertellen en thema’s als (on)vrijheid, (on)veiligheid en vluchten in heden en 

verleden te blijven bespreken. Nadrukkelijk richt de locatie zich op het bereik van 

kinderen en jongeren, onder meer door het aanbod van onderwijsprogramma’s.  
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AmbitieAmbitieAmbitieAmbitie. Herinneringscentrum Apeldoornsche Bos is weliswaar voorzien als een . Herinneringscentrum Apeldoornsche Bos is weliswaar voorzien als een . Herinneringscentrum Apeldoornsche Bos is weliswaar voorzien als een . Herinneringscentrum Apeldoornsche Bos is weliswaar voorzien als een 

permanente locatie, maar de exploitatie is vooralsnog projectmatig voor een permanente locatie, maar de exploitatie is vooralsnog projectmatig voor een permanente locatie, maar de exploitatie is vooralsnog projectmatig voor een permanente locatie, maar de exploitatie is vooralsnog projectmatig voor een 

periode van 5 jaar financieel gedekt. CODA onderzperiode van 5 jaar financieel gedekt. CODA onderzperiode van 5 jaar financieel gedekt. CODA onderzperiode van 5 jaar financieel gedekt. CODA onderzoekt momenteel de oekt momenteel de oekt momenteel de oekt momenteel de 

mogelijkheden voor structurele exploitatie daarna, een lastige opgave vanwege het mogelijkheden voor structurele exploitatie daarna, een lastige opgave vanwege het mogelijkheden voor structurele exploitatie daarna, een lastige opgave vanwege het mogelijkheden voor structurele exploitatie daarna, een lastige opgave vanwege het 

feit dat een aanvraag voor projectfinanciering altijd makkelijker ligt bij fondsen en feit dat een aanvraag voor projectfinanciering altijd makkelijker ligt bij fondsen en feit dat een aanvraag voor projectfinanciering altijd makkelijker ligt bij fondsen en feit dat een aanvraag voor projectfinanciering altijd makkelijker ligt bij fondsen en 

overheden dan voor financiering van een (nieuwe) structurele exploitatoverheden dan voor financiering van een (nieuwe) structurele exploitatoverheden dan voor financiering van een (nieuwe) structurele exploitatoverheden dan voor financiering van een (nieuwe) structurele exploitatie.ie.ie.ie.    

Inhoudelijk zet het herinneringscentrum in op een spilfunctie voor de joodse Inhoudelijk zet het herinneringscentrum in op een spilfunctie voor de joodse Inhoudelijk zet het herinneringscentrum in op een spilfunctie voor de joodse Inhoudelijk zet het herinneringscentrum in op een spilfunctie voor de joodse 

geschiedenis in de regio.geschiedenis in de regio.geschiedenis in de regio.geschiedenis in de regio.    

De Bunker van Seyss Inquart, gelegen aan de Apeldoornse Loolaan, fungeerde vanaf 

eind 1944 als schuilkelder voor het hoogste gezag in bezet Nederland: 

Rijkscommissaris Seyss-Inquart met zijn staf. De bunker, een Rijksmonument en ook 

het enige Apeldoornse monument uit de oorlogsperiode, is bij zeldzame 

gelegenheden zeer beperkt publiekstoegankelijk. Om deze beladen plek toch 

toegankelijk te maken ontwikkelde CODA in samenwerking met Erfgoed Gelderland 

en Stichting de Bunker van Seyss Inquart een virtuele tour.  

AmbitieAmbitieAmbitieAmbitie: CODA verkent momenteel, i.s.m. andere: CODA verkent momenteel, i.s.m. andere: CODA verkent momenteel, i.s.m. andere: CODA verkent momenteel, i.s.m. andere    partnerspartnerspartnerspartners    en financieel en financieel en financieel en financieel 

ondersteund vanuit ondersteund vanuit ondersteund vanuit ondersteund vanuit hhhhet Mondriaanfonds, op welke wijze de et Mondriaanfonds, op welke wijze de et Mondriaanfonds, op welke wijze de et Mondriaanfonds, op welke wijze de 

publiekstoegankelipubliekstoegankelipubliekstoegankelipubliekstoegankelijkheid van de bunker kan worden vergroot.jkheid van de bunker kan worden vergroot.jkheid van de bunker kan worden vergroot.jkheid van de bunker kan worden vergroot.    

GEDACHTENISCENTRUM RAZZIA PUTTEN 

 

In Putten werd op 2 oktober 1944 door de Duitse bezetters, als wraakactie op een 

aanslag van een verzetsgroep, een razzia uitgevoerd. Alle gevangengenomen 

mannen tussen 15 en 50 jaar werden weggevoerd naar Kamp Amersfoort. Van de 

661 weggevoerde mannen kwamen er uiteindelijk maar 49 terug; de rest kwam om 

het leven in diverse concentratiekampen.  

In 1992 vond de opening plaats van de Gedachtenisruimte in Putten, met daarin 

een expositie over de razzia in 1944.  

AmbitieAmbitieAmbitieAmbitie. . . . In het kader van Veluwe Remembers zijIn het kader van Veluwe Remembers zijIn het kader van Veluwe Remembers zijIn het kader van Veluwe Remembers zijn in Putten verschillende n in Putten verschillende n in Putten verschillende n in Putten verschillende 

educatieve projecten ontwikkeld c.q. verdiept, waaronder de digitale canon van educatieve projecten ontwikkeld c.q. verdiept, waaronder de digitale canon van educatieve projecten ontwikkeld c.q. verdiept, waaronder de digitale canon van educatieve projecten ontwikkeld c.q. verdiept, waaronder de digitale canon van 

Putten en de ontwikkeling van podcast met lokale verhalen. De gemeente speelde Putten en de ontwikkeling van podcast met lokale verhalen. De gemeente speelde Putten en de ontwikkeling van podcast met lokale verhalen. De gemeente speelde Putten en de ontwikkeling van podcast met lokale verhalen. De gemeente speelde 

hierbij een faciliterende rol, ter ondersteuning van een actieve groep vhierbij een faciliterende rol, ter ondersteuning van een actieve groep vhierbij een faciliterende rol, ter ondersteuning van een actieve groep vhierbij een faciliterende rol, ter ondersteuning van een actieve groep vrijwilligersrijwilligersrijwilligersrijwilligers::::    

het lokale netwerk is het lokale netwerk is het lokale netwerk is het lokale netwerk is rondom het kroonrondom het kroonrondom het kroonrondom het kroonjaar versterkt. Aangegeven wordt dat er jaar versterkt. Aangegeven wordt dat er jaar versterkt. Aangegeven wordt dat er jaar versterkt. Aangegeven wordt dat er 

behoefte bestaat aan het inbedden van de lokale verhalen behoefte bestaat aan het inbedden van de lokale verhalen behoefte bestaat aan het inbedden van de lokale verhalen behoefte bestaat aan het inbedden van de lokale verhalen in in in in het grote WO2het grote WO2het grote WO2het grote WO2----verhaal verhaal verhaal verhaal 

en in een breder regionaal toeristisch aanbod. en in een breder regionaal toeristisch aanbod. en in een breder regionaal toeristisch aanbod. en in een breder regionaal toeristisch aanbod.     

EREVELD LOENEN 

Nadat de Nederlandse regering in 1947 besloten had de stoffelijke resten van in 

Duitsland omgekomen (en vaak niet behoorlijk begraven) Nederlanders over te 

brengen naar Nederland, begon de Oorlogsgravenstichting in 1948 met de aanleg 

van een ereveld in Loenen, waar deze stoffelijke resten een laatste rustplaats 

vonden. In 1949 opende het ereveld, waar nu bijna 4000 Nederlanders begraven 

liggen en waar nog steeds herbegravingen plaatsvinden. De plek geeft een goed 

beeld van de verscheidenheid aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Onder 

hen bevinden zich gesneuvelde militairen, maar ook veel burgers: verzetsstrijders, 

politieke gevangenen, Engelandvaarders en slachtoffers van de gedwongen 

tewerkstelling (Arbeitseinsatz) in Duitsland. 

In september 2019 werd gestart met de bouw van een herdenkings- en 

educatiecentrum op en een Veteranenbegraafplaats naast het ereveld. Deze twee 

locaties verbinden het verleden met het heden in een context van vrede, vrijheid 

en veiligheid. Naast aandacht voor het thema WO2 wordt hier ook de inzet van 

Nederlanders in actuele internationale (vredes)missies belicht.   

AmbitieAmbitieAmbitieAmbitie::::    bij de ontwikkeling van het educatiecentrum werd gebruik gemaakt van bij de ontwikkeling van het educatiecentrum werd gebruik gemaakt van bij de ontwikkeling van het educatiecentrum werd gebruik gemaakt van bij de ontwikkeling van het educatiecentrum werd gebruik gemaakt van 

aanwezige expertise bij CODA. De Oorlogsgravenstichting geeft aanaanwezige expertise bij CODA. De Oorlogsgravenstichting geeft aanaanwezige expertise bij CODA. De Oorlogsgravenstichting geeft aanaanwezige expertise bij CODA. De Oorlogsgravenstichting geeft aan    in de directe in de directe in de directe in de directe 

toekomst behoefte te hebben aan kennisondersteuning (voor de opstart van een toekomst behoefte te hebben aan kennisondersteuning (voor de opstart van een toekomst behoefte te hebben aan kennisondersteuning (voor de opstart van een toekomst behoefte te hebben aan kennisondersteuning (voor de opstart van een 

vrijwilligersorganisatie en het regionaal aanbieden van hun educatieve programma)vrijwilligersorganisatie en het regionaal aanbieden van hun educatieve programma)vrijwilligersorganisatie en het regionaal aanbieden van hun educatieve programma)vrijwilligersorganisatie en het regionaal aanbieden van hun educatieve programma)    

en en en en aan aan aan aan ondersteuning op het gebied van marketing. ondersteuning op het gebied van marketing. ondersteuning op het gebied van marketing. ondersteuning op het gebied van marketing.     
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DE SCHUILKELDER VAN HET KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM  

 

In het kader van het bijzondere herdenkingsjaar hoopt het Kröller-Müller Museum 

in 2021 voor het eerst de schuilkelder van het museum te openen. Tijdens de oorlog 

lag hier de kunstcollectie van Helene Kröller-Müller opgeslagen. Op 15 april 1945 

werd het museum bevrijd door de Canadezen, die ook hielpen bij de herinrichting.  

AmbitieAmbitieAmbitieAmbitie. Dit verhaal is duurzaam vastgelegd, o. Dit verhaal is duurzaam vastgelegd, o. Dit verhaal is duurzaam vastgelegd, o. Dit verhaal is duurzaam vastgelegd, onder meernder meernder meernder meer    op de website van het op de website van het op de website van het op de website van het 

museum. Het museum hoopt in de toekomst de schuilkelder bij bijzondere museum. Het museum hoopt in de toekomst de schuilkelder bij bijzondere museum. Het museum hoopt in de toekomst de schuilkelder bij bijzondere museum. Het museum hoopt in de toekomst de schuilkelder bij bijzondere 

gelegenheden open te stellen, al is de publiekstoegankelijkheid beperkt. gelegenheden open te stellen, al is de publiekstoegankelijkheid beperkt. gelegenheden open te stellen, al is de publiekstoegankelijkheid beperkt. gelegenheden open te stellen, al is de publiekstoegankelijkheid beperkt. Daarnaast Daarnaast Daarnaast Daarnaast 

leent deze plek zich prima voor het opnemen in wandelleent deze plek zich prima voor het opnemen in wandelleent deze plek zich prima voor het opnemen in wandelleent deze plek zich prima voor het opnemen in wandel----    en fietsroutes. en fietsroutes. en fietsroutes. en fietsroutes.     

ONTWIKKELLOCATIES GINKELSE HEIDE, MUUR VAN MUSSERT, BUNKER 

DIOGENES SCHAARSBERGEN 

 

Op een aantal plekken op de Veluwe is het zichtbaar c.q. beleefbaar maken van 

verhalen op dit moment in ontwikkeling. Deze verhalen vormen (nu of op termijn) 

substantiële onderdelen van het Veluwse herinnerings-toeristische aanbod.  

De Ginkelse Heide is de landingsgrond van het Airborne Regiment, waarmee de 

operatie Market Garden van start ging. Het kunstwerk-monument 'Vensters op het 

Verleden' (2019) markeert deze historische gebeurtenis.  

    

Ambitie.Ambitie.Ambitie.Ambitie.    Samen metSamen metSamen metSamen met    Stichting Stichting Stichting Stichting Liberation Route Europe (Liberation Route Europe (Liberation Route Europe (Liberation Route Europe (SSSSLRE) werkt de gemeente LRE) werkt de gemeente LRE) werkt de gemeente LRE) werkt de gemeente 

Ede aan een betere beleefbaarheid van dit verhaal ter plekke, Ede aan een betere beleefbaarheid van dit verhaal ter plekke, Ede aan een betere beleefbaarheid van dit verhaal ter plekke, Ede aan een betere beleefbaarheid van dit verhaal ter plekke, bijvoorbeeldbijvoorbeeldbijvoorbeeldbijvoorbeeld    door de door de door de door de 

ontsluiting van verhalen en het plaatsen van ‘markers’ op het terrein. ontsluiting van verhalen en het plaatsen van ‘markers’ op het terrein. ontsluiting van verhalen en het plaatsen van ‘markers’ op het terrein. ontsluiting van verhalen en het plaatsen van ‘markers’ op het terrein.     

 

De Muur van Mussert in Lunteren is het restant van het (gedeeltelijk gerealiseerde) 

nationale NSB-complex, waar voorman Anton Mussert in de openlucht zijn 

hagepreken hield. Dit rijksmonument is gelegen op een particulier recreatieterrein 

en niet (regulier) publiekstoegankelijk.  

    

AmbitieAmbitieAmbitieAmbitie....    In toekomstplannen voor In toekomstplannen voor In toekomstplannen voor In toekomstplannen voor eventuele eventuele eventuele eventuele educatieve ontsluiting van deze educatieve ontsluiting van deze educatieve ontsluiting van deze educatieve ontsluiting van deze 

bijzondere plek wordt als belangrijke schakel tussen verleden en heden de bijzondere plek wordt als belangrijke schakel tussen verleden en heden de bijzondere plek wordt als belangrijke schakel tussen verleden en heden de bijzondere plek wordt als belangrijke schakel tussen verleden en heden de werking werking werking werking 

van democratie een verhaallijn. van democratie een verhaallijn. van democratie een verhaallijn. van democratie een verhaallijn.     

 

De rijksmonumentale Diogenesbunker vormt onderdeel van vliegveld Deelen, bij 

Schaarsbergen. Dit vliegveld was een groot deel van de oorlog thuisbasis van Duitse 

‘nachtjagers’. In 1943 was de grote bunker gereed, een onverwoestbaar gebouw 

dat onderdak bood aan het commandocentrum van de Duitse luchtverkeersleiding. 

Het verhaal van het vliegveld en de bunker vormen onderdeel van de expositie in 

Museum Deelen.  

    

Ambitie.Ambitie.Ambitie.Ambitie.    VVVVoor de bunker (eigendom oor de bunker (eigendom oor de bunker (eigendom oor de bunker (eigendom van het van het van het van het RijksvastgoedbeRijksvastgoedbeRijksvastgoedbeRijksvastgoedbedrijf) zijn verschillende drijf) zijn verschillende drijf) zijn verschillende drijf) zijn verschillende 

toekomstperspectieven bedacht, onder meer voor educatieve ontsluiting. In toekomstperspectieven bedacht, onder meer voor educatieve ontsluiting. In toekomstperspectieven bedacht, onder meer voor educatieve ontsluiting. In toekomstperspectieven bedacht, onder meer voor educatieve ontsluiting. In 

afwachting van een definitieve bestemming is een deel van de bunker nu als afwachting van een definitieve bestemming is een deel van de bunker nu als afwachting van een definitieve bestemming is een deel van de bunker nu als afwachting van een definitieve bestemming is een deel van de bunker nu als 

antikraakmaatregel in gebruik van een aantal ondernemers. antikraakmaatregel in gebruik van een aantal ondernemers. antikraakmaatregel in gebruik van een aantal ondernemers. antikraakmaatregel in gebruik van een aantal ondernemers.     

STICHTING AIRBORNE MUSEUM  

De missie van dit museum luidt: “Het Airborne Museum vertelt als kenniscentrum 

en enige museum in Nederland het historische en sociaal culturele verhaal rondom 

de Slag om Arnhem voor (inter)nationaal publiek, dat op zoek is naar kwalitatieve 

ontspanning en/of een plek van herinnering, in een tijdperk van toenemende 

interesse voor persoonlijke geschiedbeleving en authenticiteit. “ 

Het museum vertelt dit verhaal op twee locaties: op Hartenstein (Oosterbeek) en in 

de vestiging Airborne at the Bridge (Arnhem), samen (in 2019) goed voor 155.000 

bezoekers.  

Ambitie.Ambitie.Ambitie.Ambitie.    Het Airbornemuseum maakte onlangs een ingrijpende vernieuwingsslag. Het Airbornemuseum maakte onlangs een ingrijpende vernieuwingsslag. Het Airbornemuseum maakte onlangs een ingrijpende vernieuwingsslag. Het Airbornemuseum maakte onlangs een ingrijpende vernieuwingsslag. 

Door de CoronaDoor de CoronaDoor de CoronaDoor de Corona----pandemie wordt dit museum, dat bijna volledig draait op eigen pandemie wordt dit museum, dat bijna volledig draait op eigen pandemie wordt dit museum, dat bijna volledig draait op eigen pandemie wordt dit museum, dat bijna volledig draait op eigen 

inkomsten, hard getroffen. Heinkomsten, hard getroffen. Heinkomsten, hard getroffen. Heinkomsten, hard getroffen. Het museum signaleert dat het thema WO2 inmiddels t museum signaleert dat het thema WO2 inmiddels t museum signaleert dat het thema WO2 inmiddels t museum signaleert dat het thema WO2 inmiddels 

een breed publiek aanspreekt, dat het museum bezoekt in het kader van ‘een dagje een breed publiek aanspreekt, dat het museum bezoekt in het kader van ‘een dagje een breed publiek aanspreekt, dat het museum bezoekt in het kader van ‘een dagje een breed publiek aanspreekt, dat het museum bezoekt in het kader van ‘een dagje 

uit’. Het museum fungeert als vraagbaak voor kleinere partijen binnen de Airborne uit’. Het museum fungeert als vraagbaak voor kleinere partijen binnen de Airborne uit’. Het museum fungeert als vraagbaak voor kleinere partijen binnen de Airborne uit’. Het museum fungeert als vraagbaak voor kleinere partijen binnen de Airborne 
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RegionRegionRegionRegion: vanuit de Stichting Airborne Region i: vanuit de Stichting Airborne Region i: vanuit de Stichting Airborne Region i: vanuit de Stichting Airborne Region is deze inzet t/m 2020 begroot.s deze inzet t/m 2020 begroot.s deze inzet t/m 2020 begroot.s deze inzet t/m 2020 begroot.    Er Er Er Er 

bestaat behoefte aan ondersteuning op het gebied van bovenregionale marketing. bestaat behoefte aan ondersteuning op het gebied van bovenregionale marketing. bestaat behoefte aan ondersteuning op het gebied van bovenregionale marketing. bestaat behoefte aan ondersteuning op het gebied van bovenregionale marketing.     

HOTEL DE WERELD, WAGENINGEN 

Op 5 mei 1945 ontmoette de Canadese generaal Foulkes de Duitse kolonel-generaal 

Blaskowitz in Hotel de Wereld; snel was de capitulatie van de Duitse bezetter een 

feit. Het hotel vormde een ideale onderhandelingsplek vanwege zijn ligging aan het 

toenmalige front, de afwezigheid van burgers vanwege evacuatie en het 

metaforische karakter van de naam ‘De Wereld’, zo gaat het verhaal.  

 

AmbitieAmbitieAmbitieAmbitie....    De historie van het hotel wordt onder meer kort weergegeven op de De historie van het hotel wordt onder meer kort weergegeven op de De historie van het hotel wordt onder meer kort weergegeven op de De historie van het hotel wordt onder meer kort weergegeven op de 

website van het hotel. Daarnaast wordt dwebsite van het hotel. Daarnaast wordt dwebsite van het hotel. Daarnaast wordt dwebsite van het hotel. Daarnaast wordt dieieieie    historie, onder meer door de historie, onder meer door de historie, onder meer door de historie, onder meer door de 

presentatie van fotomateriaal, in de ontvangsthal en de Grote Capitulatiezaal, presentatie van fotomateriaal, in de ontvangsthal en de Grote Capitulatiezaal, presentatie van fotomateriaal, in de ontvangsthal en de Grote Capitulatiezaal, presentatie van fotomateriaal, in de ontvangsthal en de Grote Capitulatiezaal, 

belicht. Deze ruimtes zijn vrij toegankelijk, ook voor nietbelicht. Deze ruimtes zijn vrij toegankelijk, ook voor nietbelicht. Deze ruimtes zijn vrij toegankelijk, ook voor nietbelicht. Deze ruimtes zijn vrij toegankelijk, ook voor niet----hotelgasten.hotelgasten.hotelgasten.hotelgasten.    

ROUTES 

HET WESTERBORKPAD 

Het Westerborkpad (2012) is een wandel- en bezinningsroute van Koninklijke 

Wandel Bond Nederland (KWBN) en Wandelnet in samenwerking met 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, en belicht de desastreuze verhalen van de 

Jodenvervolging. De route loopt van de Hollandsche Schouwburg (tijdens de oorlog 

een verzamelplaats voor Joden in Amsterdam) naar het voormalig kamp 

Westerbork, en passeert daarbij historische locaties zoals onderduikadressen, 

werkkampen en synagogen. 

Aan het Veluwse deel van de route wordt onder meer educatief invulling gegeven 

door de Elburgse Sjoel, het Verscholen Dorp in Vierhouten, Het Pakhuis Ermelo en 

Museum Nijkerk, waar ook het Westerborkpad-archief is ondergebracht.  

AmbitieAmbitieAmbitieAmbitie....    Binnen de route wordt door partners zoals de samenwerkende gemeenten Binnen de route wordt door partners zoals de samenwerkende gemeenten Binnen de route wordt door partners zoals de samenwerkende gemeenten Binnen de route wordt door partners zoals de samenwerkende gemeenten 

Noordwest Veluwe, het Streekarchief NoordNoordwest Veluwe, het Streekarchief NoordNoordwest Veluwe, het Streekarchief NoordNoordwest Veluwe, het Streekarchief Noordwest Veluwe, Wandelnet en het west Veluwe, Wandelnet en het west Veluwe, Wandelnet en het west Veluwe, Wandelnet en het 

Veluwse Veluwse Veluwse Veluwse RoutebureauRoutebureauRoutebureauRoutebureau    nauw samengewerkt en de route is volop in ontwikkeling. De nauw samengewerkt en de route is volop in ontwikkeling. De nauw samengewerkt en de route is volop in ontwikkeling. De nauw samengewerkt en de route is volop in ontwikkeling. De 

route biedt mooie handvatten voor het verknopen van individuele verhalen tot een route biedt mooie handvatten voor het verknopen van individuele verhalen tot een route biedt mooie handvatten voor het verknopen van individuele verhalen tot een route biedt mooie handvatten voor het verknopen van individuele verhalen tot een 

groot verhaal, groot verhaal, groot verhaal, groot verhaal, voor voor voor voor de digitale overdracht van verhalen en voor het borgen en de digitale overdracht van verhalen en voor het borgen en de digitale overdracht van verhalen en voor het borgen en de digitale overdracht van verhalen en voor het borgen en 

toegankelijk maken van audiovisueel matoegankelijk maken van audiovisueel matoegankelijk maken van audiovisueel matoegankelijk maken van audiovisueel materiaal. Nieuwe verhalen worden de teriaal. Nieuwe verhalen worden de teriaal. Nieuwe verhalen worden de teriaal. Nieuwe verhalen worden de 

komende tijd in ‘lussen’ toegevoegd, waarbij het een uitdaging vormt komende tijd in ‘lussen’ toegevoegd, waarbij het een uitdaging vormt komende tijd in ‘lussen’ toegevoegd, waarbij het een uitdaging vormt komende tijd in ‘lussen’ toegevoegd, waarbij het een uitdaging vormt 

betekenisvolle locaties betekenisvolle locaties betekenisvolle locaties betekenisvolle locaties kwalitatief kwalitatief kwalitatief kwalitatief beleefbaar te maken. Ook andersoortige beleefbaar te maken. Ook andersoortige beleefbaar te maken. Ook andersoortige beleefbaar te maken. Ook andersoortige 

verhalen die je via lussen onderweg passeert (plekken van neergestorte vliegtverhalen die je via lussen onderweg passeert (plekken van neergestorte vliegtverhalen die je via lussen onderweg passeert (plekken van neergestorte vliegtverhalen die je via lussen onderweg passeert (plekken van neergestorte vliegtuigen, uigen, uigen, uigen, 

onderduikadressen etc.) kunnen een plek worden gegeven binnen de routeonderduikadressen etc.) kunnen een plek worden gegeven binnen de routeonderduikadressen etc.) kunnen een plek worden gegeven binnen de routeonderduikadressen etc.) kunnen een plek worden gegeven binnen de route, waarbij , waarbij , waarbij , waarbij 

door goede regie op de kwaliteit van markeren, verrommeling van het landschap door goede regie op de kwaliteit van markeren, verrommeling van het landschap door goede regie op de kwaliteit van markeren, verrommeling van het landschap door goede regie op de kwaliteit van markeren, verrommeling van het landschap 

wordt voorkomenwordt voorkomenwordt voorkomenwordt voorkomen. Het educatieve aanbod is over het algemeen goed op orde en . Het educatieve aanbod is over het algemeen goed op orde en . Het educatieve aanbod is over het algemeen goed op orde en . Het educatieve aanbod is over het algemeen goed op orde en 

ook de komende ook de komende ook de komende ook de komende jaren publiekstoegankelijk. De kleine musea worden daarinjaren publiekstoegankelijk. De kleine musea worden daarinjaren publiekstoegankelijk. De kleine musea worden daarinjaren publiekstoegankelijk. De kleine musea worden daarin    

ondersteund door Erfgoed Gelderland en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. ondersteund door Erfgoed Gelderland en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. ondersteund door Erfgoed Gelderland en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. ondersteund door Erfgoed Gelderland en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 

Sommige verhalen overstijgen de gemeentegrens: in die gevallen is het voornemen Sommige verhalen overstijgen de gemeentegrens: in die gevallen is het voornemen Sommige verhalen overstijgen de gemeentegrens: in die gevallen is het voornemen Sommige verhalen overstijgen de gemeentegrens: in die gevallen is het voornemen 

op gemeentelijk niveau meer inhoudelijke sop gemeentelijk niveau meer inhoudelijke sop gemeentelijk niveau meer inhoudelijke sop gemeentelijk niveau meer inhoudelijke samenwerking/afstemming te zoeken amenwerking/afstemming te zoeken amenwerking/afstemming te zoeken amenwerking/afstemming te zoeken 

met buurgemeenten. Het koppelen van activiteiten (zoals wandelen en fietsen) aan met buurgemeenten. Het koppelen van activiteiten (zoals wandelen en fietsen) aan met buurgemeenten. Het koppelen van activiteiten (zoals wandelen en fietsen) aan met buurgemeenten. Het koppelen van activiteiten (zoals wandelen en fietsen) aan 

educatief aanbod blijkt in praktijk zeer goed aan te slaan bij een brede doelgroep. educatief aanbod blijkt in praktijk zeer goed aan te slaan bij een brede doelgroep. educatief aanbod blijkt in praktijk zeer goed aan te slaan bij een brede doelgroep. educatief aanbod blijkt in praktijk zeer goed aan te slaan bij een brede doelgroep. 

Specifiek op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe medSpecifiek op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe medSpecifiek op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe medSpecifiek op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe mediaiaiaia----projecten en projecten en projecten en projecten en 

marketing is er behoefte aan ondersteuning. marketing is er behoefte aan ondersteuning. marketing is er behoefte aan ondersteuning. marketing is er behoefte aan ondersteuning.     

LIBERATION ROUTE EUROPE (LRE) 

Liberation Route Europe, een officiële Europese cultuurroute, is een zich steeds 

verder ontwikkelende internationale herdenkingsroute die de weg volgt die de 

geallieerden in de laatste fase van WO2 aflegden. Samen met partners ontwikkelt 

LRE innovatieve, duurzame toeristische producten en arrangementen om deze 

belangrijke episode uit de Europese geschiedenis zichtbaarder en toegankelijker te 

maken voor internationale bezoekers. 

De route plaatst lokale verhalen rondom WO2 in historische context en breed 

perspectief. De verhalen betreffen niet alleen de bevrijding, maar ook 
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gebeurtenissen die daaraan voorafgingen of die zich daarna afspeelden. De Hiking 

Trail Liberation Route Europe (3000 kilometer, van Londen naar Berlijn met 

thematische aantakroutes) ontsluit verhalen langs de route digitaal en kent ook een 

landschappelijke vertaling van plaataanduiding, in de vorm van zogenaamde 

‘markers’ en ‘vectors’.  

AmbitieAmbitieAmbitieAmbitie....    StichtStichtStichtStichting Liberation Route Europe (SLRE) is internationaal actief op het vlak ing Liberation Route Europe (SLRE) is internationaal actief op het vlak ing Liberation Route Europe (SLRE) is internationaal actief op het vlak ing Liberation Route Europe (SLRE) is internationaal actief op het vlak 

van herinneringstoerisme. Onder andere via campagnes, websites, pers, pr en van herinneringstoerisme. Onder andere via campagnes, websites, pers, pr en van herinneringstoerisme. Onder andere via campagnes, websites, pers, pr en van herinneringstoerisme. Onder andere via campagnes, websites, pers, pr en 

samenwerking met de reisindustrie. samenwerking met de reisindustrie. samenwerking met de reisindustrie. samenwerking met de reisindustrie. Stichting Airborne Region (SAR) Stichting Airborne Region (SAR) Stichting Airborne Region (SAR) Stichting Airborne Region (SAR) werkt werkt werkt werkt samen samen samen samen 

met Toerisme VAN (regionaal coördinator LRE in Gelderland) met Toerisme VAN (regionaal coördinator LRE in Gelderland) met Toerisme VAN (regionaal coördinator LRE in Gelderland) met Toerisme VAN (regionaal coördinator LRE in Gelderland) aan aan aan aan de aansluiting van de aansluiting van de aansluiting van de aansluiting van 

Airborne Region op de hiking trail. Airborne Region op de hiking trail. Airborne Region op de hiking trail. Airborne Region op de hiking trail. SSSSLRE is LRE is LRE is LRE is door het Platform Canadadoor het Platform Canadadoor het Platform Canadadoor het Platform Canada----gemeenten gemeenten gemeenten gemeenten 

gevraagd, naar voorbeeld van de verkenning voor Airborne Region, meer gevraagd, naar voorbeeld van de verkenning voor Airborne Region, meer gevraagd, naar voorbeeld van de verkenning voor Airborne Region, meer gevraagd, naar voorbeeld van de verkenning voor Airborne Region, meer 

verbonden en zichtbverbonden en zichtbverbonden en zichtbverbonden en zichtbare invulling aan het nationale verhaal van de Canadese are invulling aan het nationale verhaal van de Canadese are invulling aan het nationale verhaal van de Canadese are invulling aan het nationale verhaal van de Canadese 

bevrijders te ontwikkelen. Ook informatie rondom het Westerborkpad kan in bevrijders te ontwikkelen. Ook informatie rondom het Westerborkpad kan in bevrijders te ontwikkelen. Ook informatie rondom het Westerborkpad kan in bevrijders te ontwikkelen. Ook informatie rondom het Westerborkpad kan in 

principe binnen de database van LRE worden ondergebrachtprincipe binnen de database van LRE worden ondergebrachtprincipe binnen de database van LRE worden ondergebrachtprincipe binnen de database van LRE worden ondergebracht::::    LRE is een sterke LRE is een sterke LRE is een sterke LRE is een sterke 

drager voor drager voor drager voor drager voor de de de de borging en ontsluiting van lokale vborging en ontsluiting van lokale vborging en ontsluiting van lokale vborging en ontsluiting van lokale verhalen. Vanuit deze database erhalen. Vanuit deze database erhalen. Vanuit deze database erhalen. Vanuit deze database 

kunnen weer lokale verhaalverbindingen worden gelegd als basis voor nieuwe kunnen weer lokale verhaalverbindingen worden gelegd als basis voor nieuwe kunnen weer lokale verhaalverbindingen worden gelegd als basis voor nieuwe kunnen weer lokale verhaalverbindingen worden gelegd als basis voor nieuwe 

lokale lokale lokale lokale routesroutesroutesroutes. Ook kan SLRE . Ook kan SLRE . Ook kan SLRE . Ook kan SLRE subdomeinen c.q. subdomeinen c.q. subdomeinen c.q. subdomeinen c.q. webwebwebwebportals portals portals portals ontwikkelen voor ontwikkelen voor ontwikkelen voor ontwikkelen voor 

partners, binnen de structuur van LRE, maar met een eigen gezicht.partners, binnen de structuur van LRE, maar met een eigen gezicht.partners, binnen de structuur van LRE, maar met een eigen gezicht.partners, binnen de structuur van LRE, maar met een eigen gezicht.    

STICHTING AIRBORNE REGION 

Overheden en het erfgoedveld werken in de zuidelijke Veluwe samen in de Stichting 

Airborne Region (SAR). Dit formele samenwerkingsverband rondom het Market 

Garden-verhaal onderscheidt deze regio organisatorisch van de (binnen het thema 

WO2) meer versnipperde rest van de Veluwe.  

De SAR stelde een masterplan vast voor een periode van 4 jaar, waarin ook het 

financiële commitment van overheden is vastgelegd. De Stichting heeft vooral een 

verbindende en aanjagende functie.  

Ambitie.Ambitie.Ambitie.Ambitie.    De SAR continDe SAR continDe SAR continDe SAR continueert de komende jaren haar verbindende en aanjagende ueert de komende jaren haar verbindende en aanjagende ueert de komende jaren haar verbindende en aanjagende ueert de komende jaren haar verbindende en aanjagende 

rol binnen de Airborne Region. Spelers binnen het verhaal van De Slag om Arnhem rol binnen de Airborne Region. Spelers binnen het verhaal van De Slag om Arnhem rol binnen de Airborne Region. Spelers binnen het verhaal van De Slag om Arnhem rol binnen de Airborne Region. Spelers binnen het verhaal van De Slag om Arnhem 

vormen een kleine eigen wereld, die zowel onderling als extern niet vormen een kleine eigen wereld, die zowel onderling als extern niet vormen een kleine eigen wereld, die zowel onderling als extern niet vormen een kleine eigen wereld, die zowel onderling als extern niet 

vanzelfsprekend op samenwerking gericht is. Samen met vanzelfsprekend op samenwerking gericht is. Samen met vanzelfsprekend op samenwerking gericht is. Samen met vanzelfsprekend op samenwerking gericht is. Samen met Toerisme VAN en Toerisme VAN en Toerisme VAN en Toerisme VAN en Stichting Stichting Stichting Stichting 

Liberation Route Europe (Liberation Route Europe (Liberation Route Europe (Liberation Route Europe (SSSSLRE) LRE) LRE) LRE) zet zet zet zet de SAR de SAR de SAR de SAR zich de komende jaren in zich de komende jaren in zich de komende jaren in zich de komende jaren in om de om de om de om de 

AirborneAirborneAirborneAirborne----verhalen via LRE verder te ontsluiten. verhalen via LRE verder te ontsluiten. verhalen via LRE verder te ontsluiten. verhalen via LRE verder te ontsluiten. DaarnaastDaarnaastDaarnaastDaarnaast    bestaat behoefte aan bestaat behoefte aan bestaat behoefte aan bestaat behoefte aan 

ondersteuning op het gebied van bovenregionale marketing. ondersteuning op het gebied van bovenregionale marketing. ondersteuning op het gebied van bovenregionale marketing. ondersteuning op het gebied van bovenregionale marketing.     

HERINNERINGSTOERISME  

Anders dan een aantal jaren geleden werd verwacht, neemt de 

publieksbelangstelling voor WO2 alleen maar toe. De benadering wordt, met het 

wegvallen van de eerstelijns ooggetuigen, wel verschoven van het ‘ik’- verhaal naar 

het familieverhaal. Herdenkingen krijgen hierdoor bijvoorbeeld een andere 

betekenis. 70% van de Nederlanders vindt dat kennis over WO2 helpt om de wereld 

van nu beter te begrijpen: we kunnen ervan leren. En naast het feit dat een actuele 

vertaling van WO2-thematiek naar het heden belangrijk is, blijft ook het schetsen 

van de historische feiten en context en de lijn naar oudere generaties, ook voor 

jongeren, van belang.  

Het potentieel aan internationale bezoekers (vanuit bijvoorbeeld Duitsland, België 

en Groot-Brittannië) is op de Veluwe groot. Deze bezoekers moeten zowel on- als 

offline worden bediend in verschillende talen, en bij het vertellen van verhalen is 

het van belang aandacht te schenken aan de verschillende perspectieven en 

invalshoeken. Tenslotte: herinneringstoerisme vormt vaak onderdeel van een 

dagprogramma, in combinatie met wandelen, fietsen of cultuur.  

Ambitie. Ambitie. Ambitie. Ambitie. DDDDoor een sterkere bovenregionale marketing kan herinneringstoerisme op oor een sterkere bovenregionale marketing kan herinneringstoerisme op oor een sterkere bovenregionale marketing kan herinneringstoerisme op oor een sterkere bovenregionale marketing kan herinneringstoerisme op 

de Veluwe leiden tot een groei van verblijfstoerisme. de Veluwe leiden tot een groei van verblijfstoerisme. de Veluwe leiden tot een groei van verblijfstoerisme. de Veluwe leiden tot een groei van verblijfstoerisme.     
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SUBSIDIES/FONDSEN 

Rondom 75 jaar bevrijding hebben gemeenten en provincie royaal middelen 

beschikbaar gesteld om een bijzonder programma tot stand te brengen. Vanuit het 

veld wordt met enige zorg gekeken naar het vervolg: hoe staat het met het 

gemeentelijke commitment met dit thema de komende jaren? En dan niet alleen 

financieel, maar ook organisatorisch als aanjager van, bijvoorbeeld, lokale 

netwerken? 

De provincie Gelderland bereidt, als opvolger van het programma Gelderland 

Herdenkt (doorlopend tot medio 2021), nu het vervolgprogramma Vrijheid voor. 

Het is van belang dat de gemeenten ook voor dit programma proactief met de 

provincie over de invulling en uitvoering van dit programma afstemmen.  

Het Vfonds, belangrijk financier van WO2-gerelateerde organisaties en projecten, 

bereidt momenteel haar nieuwe 4-jarenstrategie voor, die in september 2020 zal 

worden gepubliceerd. Hierin worden dan ook de meest actuele 

subsidievoorwaarden opgenomen. 

Het Mondriaanfonds richt zich met haar subsidieregelingen vooralsnog op de 

herinrichting van vaste opstellingen en innovatieve publiekstoepassingen rondom 

WO2, 75 jaar vrijheid en Beladen Geschiedenis.  

REGIONALE MARKETING 

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen overkoepelt als regionaal bureau voor toerisme 

het speelveld van Veluwe Remembers. Gespecialiseerd in destinatiemanagement, -

ontwikkeling en -marketing is Toerisme VAN een belangrijke partner in de 

toekomstige versterking van het herinneringstoerisme op de Veluwe. Toerisme VAN 

werkt in twee onderdelen: VisitVeluwe en VisitArnhemNijmegen. Binnen beide 

gebieden speelt herinneringstoerisme een belangrijke rol. De lokale VVV’s vormen 

de directe informatiepunten voor toeristen.  

DOORONTWIKKELING VELUWE REMEMBERS  

Veluwe Remembers is ontwikkeld als deelprogramma van het Veluwse 

netwerkprogramma Veluwe op 1 en vormt onderdeel van het provinciale 

programma Gelderland Herdenkt. Binnen het programma wordt nauw 

samengewerkt met de Airborne Region die voor een belangrijk deel op de Veluwe 

ligt. Het programma dient twee doelen. Op korte termijn het tijdens het kroonjaar 

herdenken en vieren van vrijheid en het daarbij betrekken van zoveel mogelijk 

bewoners. Voor de lange termijn: het leggen, vanuit het deelprogramma, van een 

duurzame bodem voor educatieve c.q. toeristische effecten.  

Bij de ontwikkeling van het programma vormden de provinciebreed gehanteerde 

invalshoeken Herdenken, Beseffen en Beleven het uitgangspunt. Uiteindelijk 

werden 170 activiteiten in dit programma bijeen werden gebracht (40 grote, 130 

kleinere). De uitvoering van het programma wordt verlengd tot 31 mei 2021. De 

stuurgroep van het deelprogramma ressorteert onder het netwerkprogramma 

Veluwe op 1.  

In lijn met de keuzes binnen het programma Gelderland Herdenkt focust Veluwe 

Remembers zich op drie verhaallijnen: 

• De Joodse Geschiedenis op de Veluwe (duurzaam ontsloten bij onder meer 

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bos, Museum Nijkerk en andere 

locaties gerelateerd aan het Westerborkpad); 

• Market Garden of de Slag om Arnhem (duurzaam ontsloten in onder 

andere het  Airborne Museum, op de Ginkelse Heide, de Oosterbeekse 

begraafplaats, in infocentrum Driel, Airborne at the Bridge); 

• De Canadese bevrijders (duurzaam ontsloten binnen onder andere LRE, 

Hotel de Wereld in Wageningen en de schuilkelder van het Kröller-

Müller Museum). 
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Deze accentkeuze doet recht aan de drie belangrijkste verhaallijnen op de Veluwe, 

maar naast deze verhalen speelt nog meer. Verhalen rondom de Bunker van Seyss 

Inquart, de Muur van Mussert, de Diogenesbunker, het Ereveld Loenen en de Razzia 

van Putten vallen welbeschouwd niet binnen deze accenten, maar zijn wel van grote 

betekenis en vormen belangrijke ‘places of interest’.  

Ambitie. Ambitie. Ambitie. Ambitie. Lag bij de samenstelling van het deelprogramma Veluwe Remembers de Lag bij de samenstelling van het deelprogramma Veluwe Remembers de Lag bij de samenstelling van het deelprogramma Veluwe Remembers de Lag bij de samenstelling van het deelprogramma Veluwe Remembers de 

nadruk nadruk nadruk nadruk op een brede maatschappelijke betrokkenheid vanuit de bevolking, in de op een brede maatschappelijke betrokkenheid vanuit de bevolking, in de op een brede maatschappelijke betrokkenheid vanuit de bevolking, in de op een brede maatschappelijke betrokkenheid vanuit de bevolking, in de 

uitwerking van een duurzaam toeristisch aanbod (voor zowel bewoners als uitwerking van een duurzaam toeristisch aanbod (voor zowel bewoners als uitwerking van een duurzaam toeristisch aanbod (voor zowel bewoners als uitwerking van een duurzaam toeristisch aanbod (voor zowel bewoners als 

bezoekers) is het accent op duurzame kwaliteit van belang. Een bezoekers) is het accent op duurzame kwaliteit van belang. Een bezoekers) is het accent op duurzame kwaliteit van belang. Een bezoekers) is het accent op duurzame kwaliteit van belang. Een noodzakelijke noodzakelijke noodzakelijke noodzakelijke 

accentverschuiving van ‘duizend bloemen bloeien’ naar ‘duurzame kwaliteit’, dus. accentverschuiving van ‘duizend bloemen bloeien’ naar ‘duurzame kwaliteit’, dus. accentverschuiving van ‘duizend bloemen bloeien’ naar ‘duurzame kwaliteit’, dus. accentverschuiving van ‘duizend bloemen bloeien’ naar ‘duurzame kwaliteit’, dus.     

Het programma rondom 75 jaar bevrijding heeft duidelijk gemaakt, dat het WO2 Het programma rondom 75 jaar bevrijding heeft duidelijk gemaakt, dat het WO2 Het programma rondom 75 jaar bevrijding heeft duidelijk gemaakt, dat het WO2 Het programma rondom 75 jaar bevrijding heeft duidelijk gemaakt, dat het WO2 

thema zowel inhoudelijk als in het licht van maatschappelijke betrokkenheid thema zowel inhoudelijk als in het licht van maatschappelijke betrokkenheid thema zowel inhoudelijk als in het licht van maatschappelijke betrokkenheid thema zowel inhoudelijk als in het licht van maatschappelijke betrokkenheid 

Veluwebreed een heel Veluwebreed een heel Veluwebreed een heel Veluwebreed een heel belangrijk thema vormt. Waarbij tegelijkertijd zichtbaar belangrijk thema vormt. Waarbij tegelijkertijd zichtbaar belangrijk thema vormt. Waarbij tegelijkertijd zichtbaar belangrijk thema vormt. Waarbij tegelijkertijd zichtbaar 

wordt wordt wordt wordt dat dat dat dat de inhoud, de verhaallijnen, zich niet laten begrenzende inhoud, de verhaallijnen, zich niet laten begrenzende inhoud, de verhaallijnen, zich niet laten begrenzende inhoud, de verhaallijnen, zich niet laten begrenzen::::    

• Naast de gekozen accenten op de verhaallijnen Canadese bevrijders, Naast de gekozen accenten op de verhaallijnen Canadese bevrijders, Naast de gekozen accenten op de verhaallijnen Canadese bevrijders, Naast de gekozen accenten op de verhaallijnen Canadese bevrijders, 

Joodse geschiedenis en Market Garden, spelen ook andere betekenisvJoodse geschiedenis en Market Garden, spelen ook andere betekenisvJoodse geschiedenis en Market Garden, spelen ook andere betekenisvJoodse geschiedenis en Market Garden, spelen ook andere betekenisvolle olle olle olle 

verhalen. verhalen. verhalen. verhalen.     

• Het verhaal rondom Market Garden rijkt ook door naar de Noord Veluwe, Het verhaal rondom Market Garden rijkt ook door naar de Noord Veluwe, Het verhaal rondom Market Garden rijkt ook door naar de Noord Veluwe, Het verhaal rondom Market Garden rijkt ook door naar de Noord Veluwe, 

bijvoorbeeld in het verhaal rondom de evacuatie vanuit het Airbornebijvoorbeeld in het verhaal rondom de evacuatie vanuit het Airbornebijvoorbeeld in het verhaal rondom de evacuatie vanuit het Airbornebijvoorbeeld in het verhaal rondom de evacuatie vanuit het Airborne----

gebied. Het Joodse leven speelde ook in de zuidelijke Veluwe. Het verhaal gebied. Het Joodse leven speelde ook in de zuidelijke Veluwe. Het verhaal gebied. Het Joodse leven speelde ook in de zuidelijke Veluwe. Het verhaal gebied. Het Joodse leven speelde ook in de zuidelijke Veluwe. Het verhaal 

van Driel maakt ook onderdeevan Driel maakt ook onderdeevan Driel maakt ook onderdeevan Driel maakt ook onderdeel uit van het grote Market Gardenl uit van het grote Market Gardenl uit van het grote Market Gardenl uit van het grote Market Garden----verhaal. verhaal. verhaal. verhaal.     

• En het verhaal van de WO2 op de Veluwe staat weer in relatie tot het En het verhaal van de WO2 op de Veluwe staat weer in relatie tot het En het verhaal van de WO2 op de Veluwe staat weer in relatie tot het En het verhaal van de WO2 op de Veluwe staat weer in relatie tot het 

nationale en internationale WO2nationale en internationale WO2nationale en internationale WO2nationale en internationale WO2----verhaal. verhaal. verhaal. verhaal.     

Ook wordt duidelijk dat lacunes in de beleving van de diverse verhaallijnen beter Ook wordt duidelijk dat lacunes in de beleving van de diverse verhaallijnen beter Ook wordt duidelijk dat lacunes in de beleving van de diverse verhaallijnen beter Ook wordt duidelijk dat lacunes in de beleving van de diverse verhaallijnen beter 

worden gesignaleerdworden gesignaleerdworden gesignaleerdworden gesignaleerd    vanuit een brede gebiedsbenadering. Tenslotte is het een vanuit een brede gebiedsbenadering. Tenslotte is het een vanuit een brede gebiedsbenadering. Tenslotte is het een vanuit een brede gebiedsbenadering. Tenslotte is het een 

gegeven dat voor publiek de brede context van alle WO2 verhalen belangrijk is om gegeven dat voor publiek de brede context van alle WO2 verhalen belangrijk is om gegeven dat voor publiek de brede context van alle WO2 verhalen belangrijk is om gegeven dat voor publiek de brede context van alle WO2 verhalen belangrijk is om 

verhalen te duiden. verhalen te duiden. verhalen te duiden. verhalen te duiden.     

    

3 CONCLUSIES 

Op basis van de verkenning kan op hoofdlijnen het volgende worden 

geconcludeerd. 

NETWERK 

• Publieksprogramma’s en -locaties rondom het thema WO2 op de Veluwe 

kenmerken zich, zoals ook op nationaal niveau, door de inzet van veel 

particulier initiatief. Een groot cordon vrijwilligers maakt de verhalen op 

lokaal niveau levend. Die ‘eigen verhalen’ zijn voor hen ook het 

belangrijkst, daar zit de energie. Deel uitmaken van een groter netwerk is 

voor de meesten niet echt een doel op zichzelf. 

• Daarnaast functioneert in dit veld een aantal grotere professionele 

organisaties. De combinatie van vrijwilligersinitiatieven en professionals 

maakt gelijkwaardige samenwerking uitdagend: het is en blijft een 

ingewikkeld speelveld, en dat is een gegeven.  

• Inhoudelijke samenwerking vanuit de verschillende initiatieven komt over 

het algemeen moeizaam tot stand, zelfs binnen een sterke 

netwerkstructuur als Airborne Region. 

• Waar vanuit vrijwilligersinitiatieven duidelijk wordt aangegeven dat er 

geen behoefte bestaat aan netwerken in de vorm van ‘praatclubs’, is wel 

interesse in doelgerichte samenwerking (projecten, kennisuitwisseling, 

ondersteuning fondsen- en subsidiewerving).  

• De lokale netwerken zijn van groot belang voor het genereren van 

draagvlak, inzet en betrokkenheid voor dit thema.  

PROGRAMMA 

• Het programma Veluwe Remembers was sterk gericht op het betrekken 

van brede maatschappelijke groepen. Voor een duurzaam vervolg is het 

van belang kwaliteit in programmering leidend te laten zijn.  
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• Het programma maakt zichtbaar dat verhalen rondom WO2 zich niet laten 

begrenzen in plaats en tijd. 

• Het educatieve aanbod van de verkende partners is basaal behoorlijk op 

orde. Vooral op dat aspect zit de vrijwilligersenergie. Voor 

doorontwikkeling met gebruik van nieuwe media is ondersteuning 

gewenst.  

• Het WO2 verhaal wordt op de meeste plekken gepresenteerd binnen een 

zowel historische als actuele context. 

• Het grote aantal lokale verhalen (waarvan een deel nog niet ontsloten is) 

vraagt, ter duiding door het bieden van context in tijd en plaats, om 

verknoping met grote verhaallijnen.  

• Het gelegde accent op de verhaallijnen Joodse geschiedenis Market 

Garden en de Canadese bevrijders doet recht aan de belangrijkste 

verhaallijnen die spelen op de Veluwe, waarbij wordt gesignaleerd dat de 

beleving van het verhaal rondom de Canadese bevrijders momenteel nog 

mager is. Daarnaast is het van belang andere verhalen, c.q. places of 

interest’ zoals rondom de Razzia van Putten, de Diogenesbunker, de 

Bunker van Seyss Inquart, de Muur van Mussert en Ereveld Loenen 

eveneens een goed te belichten. 

• LRE en het Westerborkpad vormen prachtige dragers om de lokale 

verhalen centraal te borgen, te bundelen, uit te dragen, om context te 

bieden en werkenderwijs netwerken te versterken.  

 

• Lacunes in de beleefbaarheid van verhalen vragen om kwalitatieve 

invulling daarvan.   

• Met name op het gebied van bovenregionale marketing is professionele 

ondersteuning als behoefte breed gedeeld. 

• De combinatie historie/erfgoed met wandelen, fietsen, cultuur etc. werkt 

heel goed. Dat maakt de ontwikkeling van succesvolle arrangementen en 

cross-overs kansrijk. Vanuit professionele marketingorganisaties, want de 

meeste organisaties beschikken niet over de daarvoor benodigde kennis 

en/of menskracht.  

• Het is van groot belang om vanuit dit themajaar in te zetten op 

voortbouwen, doorontwikkelen en versterken.  

ORGANISATIE/ NETWERK 

• Voor het veld is het van belang dat gemeenten een meerjaren-

commitment afgeven voor dit thema. Dat commitment vertaalt zich niet 

alleen financieel , maar vooral ook in betrokkenheid vanuit een aanjagende 

en faciliterende rol.  

• Faciliteren is een sleutelwoord: ondersteun initiatieven, stuur niet te hard.  

• Waar overkoepelend en financieel wel op moet worden gestuurd: op 

programmakwaliteit en toeristische ontsluiting. 

• De Veluwe kent een voor niet-ingewijden (wat veel vrijwilligers tenslotte 

zijn) een behoorlijke kluwen van netwerken, organisaties en bestuur. Maak 

voor het veld de routes en aanspreekpunten zo helder mogelijk.   

• Ontwikkel voort op basis van doen: de inhoud.  
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4  STRATEGIE OP HOOFDLIJNEN 

De verkenning vormt de opmaat tot een strategische visie op hoofdlijnen voor een 

vervolg. Die strategie ontvouwt zich rondom drie thema’s: Ontgrenzen, Faciliteren 

en Regisseren. 

ONTGRENZEN 

• Het verhaal rondom WO2 ontstijgt alle grenzen: lokaal, regionaal, 

nationaal. Het is daarom van belang de verhalen, en niet de 

gebiedsbegrenzingen in het publiekstoegankelijk maken van dit thema als 

uitgangspunt te nemen. Voor de Veluwe pleit dat voor een voortzetting 

van de Veluwebrede benadering van het programma Veluwe Remembers. 

• De accenten op de verhaallijnen Market Garden, Joodse geschiedenis en 

de Canadese bevrijding kunnen prima worden gelegd. Wel is het van 

belang andersoortige verhalen als ‘places of interest’ (zoals de Muur van 

Mussert) aan Veluwe Remembers te verbinden.  

• Zorg voor een goed totaaloverzicht, om kansrijke verbindingen te leggen 

en om belevingslacunes te signaleren. 

FACILITEREN 

• Borg de lokale verhalen overkoepelend en multimediaal. De Hiking Trail 

van LRE en het Westerborkpad vormen daarvoor uitstekende dragers.  

• Vervlecht met behulp van deze route-organisaties lokale verhalen in 

‘lussen’ met hoofdroutes, en maak ze zo onderdeel van het grote verhaal 

(context). 

• Versterk op deze manier al werkend het netwerk (samen doen). 

• Ondersteun de kwalitatieve doorontwikkeling van educatieve projecten, 

met aandacht voor actualisering en de verschillende verhaalperspectieven 

(jong/oud, nationaal/internationaal). Die ondersteuning kan vorm krijgen 

vanuit professionele organisaties zoals CODA, het Airborne Museum en 

Erfgoed Gelderland. 

• Houd als gemeente lokale netwerken levend door het aanjagen van lokale 

projecten. 

• Ondersteun/inspireer met kennis de ontwikkeling van kwalitatief 

(educatief) aanbod. 

• Overweeg een regionaal subsidiepotje voor concrete projecten: de 

aanschaf van audiovisuele techniek, de huur of aankoop van een shared 

busje voor educatieve tours, etc.  

REGISSEREN 

• Organiseer overkoepelend (vanuit de regionale marketingorganisatie i.s.m. 

SLRE) de (boven-)regionale toeristische ontsluiting. 

• Zorg voor een betere onderlinge verwijzing vanuit de diverse locaties. 

• Betrek het veld actief bij de ontwikkeling van nieuw aanbod (weer: samen 

doen. Denk aan het signaleren van belevingslacunes, het aanleveren van 

input voor websites, routes, etc.) 

• Continueer de huidige Veluwe Remembers-stuurgroep, onder meer als 

Veluwebrede gesprekspartner van de provincie in het vervolgprogramma 

Vrijheid. 

• Leg als gemeentelijke organisatie (wanneer de inhoud van het verhaal 

daarom vraagt) contacten met buurgemeenten, indien gewenst ook buiten 

de Veluwe (Driel, etc.). 

ROLLEN EN TAKEN 

• Voortouw (boven)regionale marketing: Toerisme VAN i.s.m. SLRE. 

• Ondersteuning ontwikkeling arrangementen, cross-overs etc.:  Toerisme 

VAN. 
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• Borging en fysieke verbinding verhalen via routestructuren: 

SLRE/Wandelnet/Routebureau. 

• Ondersteuning lokale netwerken, bijvoorbeeld door het aanjagen van 

projecten, ondersteuning fondsen-/subsidiewerving: gemeenten.   

• Ophalen en vastleggen verhalen: lokale initiatiefnemers, i.s.m. historische 

verenigingen, archieven, musea, etc.  

• Ondersteuning kennisontwikkeling (educatie, vrijwilligersbeleid, etc.): 

CODA, Airborne Museum,  Erfgoed Gelderland. 

 

ORGANISATIE/NETWERK 

• De stuurgroep Veluwe Remembers start door/continueert als stuurgroep 

Veluwebreed en fungeert als belanghebbende gesprekspartner van de 

provincie, onder meer in het licht van het programma Vrijheid; 

 

• Een vanuit Veluwe op 1 aan te stellen gebiedsregisseur Veluwe 

Remembers zorgt voor overzicht op het totale aanbod, fungeert als 

herkenbaar aanspreekpunt voor alle partijen, legt verbindingen, zorgt voor 

goede afstemming tussen partijen onderling, signaleert lacunes in beleving 

en initieert op basis daarvan nieuwe projecten; 

• Gemeenten committeren zich meerjarig aan het thema WO2: door het 

faciliteren van het lokale netwerk, ondersteuning bij subsidie-

fondsentrajecten; het maken van werkafspraken met Toerisme VAN en de 

lokale VVV’s over marketingcommunicatie, ook op lokaal niveau; door 

vanuit de inhoud ambtelijke/bestuurlijke afstemming (ook ontgrenzend); 

• Toerisme VAN en SLRE organiseren (vanuit een meerjarenvisie) de 

marketing en positioneren de Veluwe als onderdeel van een 

(inter)nationaal netwerk rond herinneringstoerisme. 

• De routeorganisaties signaleren belevingslacunes en initiëren i.s.m. de 

gebiedsregisseur vervolgstappen, bottom up.  

• CODA en Airborne Museum zetten in op een actieve professionele 

ondersteuning en kennisdeling met het veld. 

• Erfgoed Gelderland ondersteunt kleine musea bij de ontwikkeling van 

educatieve projecten en ontsluit vanuit onder andere Mijn Gelderland en 

Collectie Gelderland lokale verhalen en objecten. 

 


