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In 2019 is het 75 jaar geleden dat de operatie Market Garden plaatsvond. 
Tijdens deze gedurfde operatie probeerden de geallieerde troepen de 
bruggen over Maas, Waal en Rijn in Nederland in handen te krijgen,  
om zo de goed verdedigde Siegfriedlinie te omzeilen en een snelle opmars 
naar Berlijn te forceren. Market Garden begon met de grootste lucht- 
landingsoperatie uit de geschiedenis. De operatie werd uitgevoerd door 
Engelse, Amerikaanse en Poolse luchtlandingstroepen en grondtroepen, 
een deel van de parachutisten landde onder meer op de Ginkelse Heide.

De Airborne-regio (Arnhem, Ede, Renkum en Overbetuwe) gaat de  
gebeurtenissen van september 1944 grootschalig herdenken met  
concerten, tentoonstellingen, verhalenroutes en educatieve programma’s. 
Een mooie aanleiding om deze regio te bezoeken! Rechts een paar tips.
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•  WINGS OF FREEDOM 
Op zaterdag 21 augustus vindt Wings 
of Freedom plaats: een grootse Air-
show op en rond een (tijdelijk) histo-
risch vliegveld. Met oude vliegtuigen 
uit de hele wereld, en basecamps die 
laten zien hoe het militaire leven er 
in 1944 uitzag. In deze Airshow gaan 
herdenken en vieren hand in hand.

•  LUCHTLANDINGEN 
Op zaterdag 21 september worden 
de luchtlandingen herdacht. Net als 
in 1944 droppen vliegtuigen boven de 
Ginkelse Heide 2.000 parachutisten. 
In aanwezigheid van de laatste Slag 
om Arnhem-veteranen worden om 
11.30 uur de gebeurtenissen van toen 
herdacht bij het Airborne Monument. 
Ook zal er aandacht zijn voor het 
nieuwe Airborne Landmark op de 
Ginkelse Heide. 

•  TENTOONSTELLING  
EN EXCURSIES  
In De Smederij kun je een tentoonstel-
ling bekijken over de Airborne Lucht-
landingen, ingericht door het platform 
Militaire Historie Ede. Dit platform 
organiseert het hele jaar ook excursies 
met als thema ‘Operatie Pegasus’: de 
ontsnappingsoperaties die na afloop 
van de Slag om Arnhem door het  
Edese verzet werden georganiseerd.

•  BATTLEFIELD-FIETSROUTE  
Een fietsroute van 15 kilometer die 
voert langs historische plekken, waar 
zich tijdens de eerste dagen van de 
Operatie Market Garden de Slag om 
de Ginkelse Heide afspeelde.
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17 september 1944
1. Start Slag om Arnhem 
Drie dagen lang landen honderden parachu-
tisten en zweefvliegtuigen ten westen van 
Arnhem. Op de velden rond Heelsum en 
Renkum zet de 1e Britse Luchtlandings- 
divisie voet aan de grond. Die heeft de 
opdracht om de Rijnbrug bij Arnhem te  
veroveren. Ten noorden van Wolfheze landt 
een Schots bataljon met zweefvliegtuigen. 
Deze manschappen worden ingezet voor 
de verdediging van de Ginkelse Heide.

17 september 1944
2. Gevechten bij de brug 
Slechts één bataljon, dat van luitenant  
kolonel Frost, lukt het om de brug van  
Arnhem te bereiken. Om 19.30 uur neemt  
dit groepje van 700 man de brug in, maar ze  
slagen er niet in om die langer dan vier da-
gen vast te houden. Op 20 september wordt 
een staakt-het-vuren overeengekomen.  

18 september 1944
3.  Airborne Luchtlandingen  

Ginkelse Heide 
Het droppingterrein voor de tweede dag is 
de Ginkelse Heide bij Ede. Daar ontstaan 
overal gevechten met Duitse troepen die 
zich hardnekkig verzetten. De heide blijkt 
te groot om afdoende te verdedigen, de 
Schotten verliezen terrein.

21 september 1944
4. De Polen van Driel 
Op 21 september landt bij Driel de Poolse 
1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade. 
Hierdoor breken er ook gevechten uit in 
het gebied ten zuiden van de Rijn. Deze 
Poolse eenheden behoeden de Britse  
para’s voor een vernietigende Duitse  
aanval die voor de daaropvolgende dag  
is gepland. 

> liberationroute.eu

De gemeente Ede staat in 2019 
volledig in het teken van 75 jaar 
Airborne luchtlandingen. Er worden 
veel meer activiteiten, routes en 
evenementen georganiseerd rond-
om deze thema’s. Houd de website 
in de gaten voor meer informatie.

> ede.nl/airborne
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NATUURGIDSEN
Op de Goudsberg kun je met opgeleide 
natuurgidsen op pad. Zij kennen de prach-
tige omgeving supergoed en vertellen je 
alle (cultuurhistorische) verhalen erover. 
Kijk op middelpuntvannederland.nl.
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ROUTES 
VOOR ECHTE 
BUITENMENSEN
IN DE OMGEVING 
VAN EDE

Aan de westkant van de Veluwe vind je een magnifiek 
gebied met uitgestrekte bossen, ongerepte heide,  
actief stuifzandgebied en vooral… met tientallen  
routekilometers! Rondom Ede kun je kiezen uit talloze 
recreatieve routes voor wandelaars, fietsers, ruiters en 
mountainbikers. Kom wandelen op de Goudsberg! Of 
kies voor een uitdagende MTB-route door bos en heide!

MTB’EN DOOR 
BOS EN HEIDE Spannende singletracks, uitdagende 

trajecten, pittige beklimmingen – de  
spiksplinternieuwe MTB-routes 
rondom Ede hebben het allemaal! 
Onderweg door het bos, over de 
heide en langs zandverstuivingen 
kun je volop werken aan je klim- en 
daaltechniek. Er liggen tientallen 
kilometers om te ontdekken!

DRIE ROUTES
Niemand minder dan Patrick Jansen, 
Nederlands kampioen mountainbike, is 
betrokken bij het MTB-netwerk in de 
gemeente Ede. ‘In het gebied liggen 
straks drie mooie routes,’ vertelt Jansen 
enthousiast, ‘variërend van 14 kilometer 
tot 36 kilometer. De routes zijn aan elkaar 
te verbinden en worden in de toekomst 

WANDELEN OP 
DE GOUDSBERG
In het gebied rondom de Goudsberg 
kun je kiezen uit negen wandel- 
routes. De kortste is het Rondje 
Middelpunt (1,7 km), de langste 
het Rondje Wekeromse Zand (6,2 
km). Je kunt ook je eigen (langere) 
route samenstellen door knooppun-
ten te selecteren waarlangs je wilt 
wandelen. Dit doe je bij een van de 
informatieborden aan de randen van 
het gebied, of via de landelijke site 
Wandelnet.

HESSENHUT
En weet je wat het leuke is van de Gouds-
berg? Al wandelend kom je regelmatig 
een van de vele ‘schatten’ tegen die dit 
gebied herbergt. Zoals de Hessenhut.  
De naam verwijst naar de vroegere stop-
plaats voor reizigers over de Hessenweg. 
Tegenwoordig vind je er een kunstwerk 
van hout en staal. En een uitkijkpunt  
waar vandaan je zelfs het Veluwemeer 
ziet liggen!

DE KOEPEL
Sta even stil bij het Middelpunt van 
Nederland. De plek is niet te missen: een 
plateau met daarop grote stalen ringen 
die drie zwerfkeien omgeven. Meer 
cultuurhistorie ontdek je in het terrein dat 

het Luntersche Buurtbosch heet. Daar ligt 
de monumentale uitkijktoren De Koepel. 
Niet alleen een aanrader voor het uitzicht, 
ook voor de wisselende tentoonstellingen.

GROTE ZANDVLAKTES
En dan hebben we het nog eens niet ge-
had over de tijdlijntrap waarmee je afdaalt 
in de voormalige zandgroeve. Of de Celtic 
fields met een nagebouwde ijzertijdboer-
derij. En niet te vergeten de zandvlaktes 
bij de Grote Zandgroeve en het Wekerom-
se Zand, waar kinderen heerlijk kunnen 
spelen. Je ziet: op de Goudsberg kun je 
alle kanten op!

gekoppeld aan andere MTB-routes, zodat 
een Veluwe-breed netwerk ontstaat.’

SINGLETRACKS
Er is met opzet gekozen voor singletracks. 
‘Dit zijn paden van ongeveer 80 centi-
meter breed die in één richting worden 
bereden’, vervolgt Jansen. ‘De routes zijn 
goed bewegwijzerd met het MTB-logo. 
Singletracks zijn heel prettig om op te 
biken. Bovendien hebben ze het voordeel 
dat ze wandelaars en bikers van elkaar 
scheiden.’
 
DROP-OFF OEFENEN
Hier en daar liggen enkele nieuwge-
bouwde bruggen en heuveltjes waar je 
een drop-off kunt oefenen. Ook kom je 
verschillende soorten spannende bochten 

tegen. En speciaal voor kinderen is  
er vlak bij Ede een klein lusje van  
4 kilometer gemaakt. De komende  
tijd wordt gewerkt aan uitbreiding  
van het netwerk, aan routeboekjes, 
startlocaties, en nog veel meer.  
> bezoek-ede.nl
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