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Introductie
De vier gemeenten van de Airborne Region (Arnhem, Overbetuwe,  
Ede en Renkum) werken elk jaar nauw samen rond de Airborne 
herdenkingen in september. 

Door het coronavirus is 2020 een bijzonder jaar. Hierdoor kunnen 
de herdenkingen en luchtlandingen helaas niet doorgaan zoals 
normaal. De Airborne herdenkingen zijn echter belangrijk 
voor Nederland. Daarom hebben de gemeenten alternatieve 
activiteiten ontwikkeld, waaronder het gezamenlijke project 
Airborne Buitenexposities.

In 1. Arnhem, 2. Driel/Overbetuwe, 3. Ede en 4. Oosterbeek/
Renkum, kunt u in de maand september vier verschillende 
Buitenexposities met een Airborne thema bezoeken. In dit boekje 
vindt u informatie over deze exposities, met daarbij de locaties 
van de exposities. 
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In Arnhem is in het kader van het 76e herden-
kingsjaar van de Slag om Arnhem een unieke serie 
portretten van veteranen van de Slag om Arnhem 
van de Britse fotograaf Richard Jopson te zien. 

De geportretteerde veteranen vochten allemaal 
tijdens een van de grootste operaties van de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland. 
De buitententoonstelling bestaat uit 28 portretten 
met een persoonlijke herinnering aan september 
1944.

De in New York woonachtige Britse fotograaf 
Richard Jopson werkte 4 jaar lang aan dit 
persoonlijke project om de veteranen met hun 
verhalen vast te leggen. 

Ervaar de Slag om Arnhem met de 
Airborne Stories app.Download de app 
en wandel de bijzondere luisterroute 
door het centrum van Arnhem. De 
genummerde route op het kaartje is de 
middellange route in de app.

1. Arnhem

13

 1

12

11

10 9

 8

 7

 6

 5

14

15
16

 2

 3

 4

Locaties buitenexpositie Arnhem Boys, 
langs wandelroute Airborne stories



Ter gelegenheid van de 75e herdenking van Opera-
tie Market Garden heeft de stichting Driel-Polen 
een buitenexpositie laten maken over de bijdrage 
van Polen aan de bevrijding van Nederland. 

Deze expositie bestaat uit 14 informatiepanelen 
waarop informatie wordt verstrekt over de 
verdeling in september 1939 van Polen tussen 
Duitsland en Rusland, de ontberingen die de 
bewoners moesten doorstaan, de achtergrond 
van de Poolse militairen die als onderdeel van de 
geallieerde of Duitse legers streden ver van hun 
land terwijl hun eigen land in brand stond en nog 
tot 1989 op haar vrijheid moest wachten.

Dit jaar is de herdenking van Operatie 
Market Garden anders dan anders met een 
Polenherdenking zonder publiek. Daarom zal deze 
buitententoonstelling in de weken voorafgaand 
aan de herdenking op het Polenplein staan zodat 
de bezoeker niet alleen in het Informatiecentrum 
maar ook buiten op het plein kennis kan nemen 
van de geschiedenis van de Polen.

2. Driel/Overbetuwe 



De Airborne Luchtlandingen en Herdenking op de 
Ginkelse Heide herinneren aan de gebeurtenissen 
in september 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog  
waarbij Ede betrokken was: Operatie Market Garden,  
een aanval van de Britse en Amerikaanse legers. 

Een van de mannen die op 18 september sprong op 
de Ginkelse Heide was brigadegeneraal John  
Hackett. In 1943 kreeg hij de leiding bij de 4th Para-
chute Brigade, onderdeel van de 1st Airborne Divisi-
on, die o.a. op de Ginkelse Heide bij Ede sprong.

In de Buitenexpositie in Ede wordt het verhaal van 
John Hackett en de Operatie Market Garden naast 
dat van Korporaal der eerste klasse Mert Oygur 
en de missies van zijn 11 Luchtmobiele Brigade 
geplaatst.

Ook korporaal Oygur heeft gevechtssituaties 
meegemaakt tijdens zijn uitzendingen 
in Afghanistan en Irak. “Maar wat ik heb 
meegemaakt is niets in vergelijking met het 4th 
Parachute Brigade.” 

3. Ede 

Airborne
monument



Op 17 september 1944 is in Renkum, op Dropzone 
X, Operation Market Garden van start gegaan, 
bedoeld om versneld een einde aan de Tweede 
Wereldoorlog te maken. Voor de grootste 
luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis zijn 
ruim 4500 paratroopers gesprongen en werden 
via 622 Horsa, Waco en Hamilcar Gliders 6500 
manschappen, jeeps en geschut gebracht.

Voor de septembermaand 2020 heeft Renkum 
Airborne in samenwerking met de gemeente 
Renkum de WOII Airborne fietsroute uitgebreid. 
Deze route voert langs tal van historische plekken 
met levensgrote foto’s uit WOII in Renkum, 
Oosterbeek en Wolfheze.

4. Oosterbeek/Renkum

foto: Arjan Vrieze foto: Arjan Vrieze
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INFO OVER DEZE EXPOSITIES: 

www.visitveluwe.nl / www.visitarnhem.nl / 
www.visitrenkum.nl / www.visitnijmegen.nl / 
www.bezoekdebetuwe.nl


