
INTENTIEVERKLARING

Airborne-gemeenten 
Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum

“Ambities in samenwerking”

De verloren Slag om Arnhem van september 1944 vormt de gedeelde geschiedenis van de vier Airborne gemeenten Ede, 
Overbetuwe (Driel), Renkum (Oosterbeek) en Arnhem. Vandaag de dag, meer dan 70 jaar na dato, worden onze gedachten 
aan deze geschiedenis nog steeds getekend door emotie en ontzag. 

De publieke belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en de Slag om Arnhem groeit nog altijd. 
De Airbornegemeenten ontvangen jaarlijks een grote stroom belangstellenden, nabestaanden en toeristen uit binnen en 
buitenland. 

Bezoekers aan de Airborneregio wacht een breed aanbod aan herdenkingen, musea, evenementen en thema-routes. 
Vele organisaties, professionals en vrijwilligers maken dat mogelijk. Een prachtige basis om verder te bouwen! 

Afstemmen van het aanbod en samenwerking in promotie en marketing leidt tot zorgvuldige vormgeving van het nieuwe 
herdenken. Het draagt tevens bij aan educatie en kennisontwikkeling op hoog niveau. De oorlogsgeschiedenis van de regio 
wordt dan in toenemende mate relevant voor de maatschappij en is tevens van economische waarde.

De Slag om Arnhem - als onderdeel van de operatie Market Garden - staat in verbinding met het begin van WOII bij de 
Grebbeberg, het einde van de oorlog in Wageningen, Nijmegen - Groesbeek, de meer incidentele (lokale) gebeurtenissen 
in de provincie, en met andere regio’s binnen de Liberation Route Europe.

Overweging

vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg ondersteunt de slag die de Airborneregio gaat 
maken en ziet hiermee een waardevolle versterking ontstaan op de kracht van de projecten die vfonds in de regio 
ondersteunt. Zoals ondermeer Bridge to Liberation Experience, Airbornemuseum ‘Hartenstein’, Luchtlandingen Ede, 
bezoekerscentrum de Polen van Driel, Het Slag om Arnhem Paviljoen, de conferentie Bridge to the Future en de Airborne-
wandeltocht.

De provincie Gelderland ziet de samenwerking en ambitie van de vier gemeenten als een stevige stap die past in haar 
visie op de versterking van samenwerking tussen partijen in het herinneringstoerisme.

De vier Airborne gemeenten constateren dat met een gerichte afstemming en samenwerking het verhaal van de Slag 
om Arnhem nog krachtiger kan worden overgedragen. De afstemming gaat verder dan de jaarlijkse herdenkingen en 
activiteiten in september. Het doel is om door het hele jaar heen bezoekers voor dit deel van de historie van de regio te 
faciliteren en te interesseren.



De intentie

De vier Airbornegemeenten zien dat zij meer kunnen bereiken door:
- afstemmen van initiatieven en programma’s, zowel inhoud als marketing;
- afstemmen en faciliteren van gemeenschappelijke activiteiten, ook educatie;
- afstemmen en versterken van overkoepelende communicatie en marketing;
- vanzelfsprekende deelname in de Liberation Route Europe; 
- samenwerken in benodigde fondsenwerving.

De vier gemeenten koesteren de kracht van alle afzonderlijke prachtige grote en kleine initiatieven in de regio, die gedragen 
worden door vele partijen. Verdergaande regionale samenwerking neemt daarin niks over maar faciliteert en versterkt.

Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum spreken uit de komende jaren in een projectstructuur samen te werken en 
dit na de 75e herdenking in 2019 gezamenlijk te evalueren. De gemeenten hechten er aan in dit kader intensief op 
te trekken met belangrijke visionaire partners vanuit Gelders- en landelijk perspectief: de provincie Gelderland en 
het vfonds.  

Ede, 17 september 2016

Ondertekening

Gemeente Arnhem      Gemeente Ede
W.P. van Burgsteden, wethouder     C. van der Knaap, burgemeester

Gemeente Overbetuwe      Gemeente Renkum
A.S.F. van Asseldonk, burgemeester     H.L.M. Bloemen, waarnemend burgemeester

Vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg  Provincie Gelderland
Mr. R.S. Croll, voorzitter Raad van Bestuur    J.J. van Dijk, gedeputeerde

Aanvullende informatie

De vier gemeenten hebben voor het vormgeven van deze samenwerking een onderzoek laten uitvoeren. 
“Samenwerkingsverband Slag om Arnhem - op weg naar de 75e herdenking in 2019 - “, is hier het resultaat van.

Vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg investeert in vrede en zet zich in voor: 
a. erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers en slachtoffers van geweld, ontstaan door inzet namens de Nederlandse overheid waar  
 ook ter wereld
b. het levend houden van de herinnering aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten en vieren van bevrijding en vrijheid

c. vrede, democratie en rechtstaat


