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       N I E U W S B R I E F  S P E C I A A L  
 

     V E T E R A N E N C A F É   D E  L I E M E R S                                         

In de checkpoint nummer 6 hebben jullie iets kunnen lezen over het  

                                          Veteranenlandgoed Vrijland. 

Ik heb eens rond gekeken op de site en vond daar een heleboel informatie. 

In dit speciale nummer schrijf ik hier meer over. Ik hoop dat jullie er eens naar toe gaan of de 

site gaan bekijken. 

Ik heb ook de heer R.J Meijer gesproken en gevraagd wat hij er van vond als ik hier over zo 

schrijven, de heer Meijer verleende mij ook toestemming om de info die gegeven wordt op de 

site te mogen gebruiken in dit nummer. 

Dus hierbij  veel leesplezier en als jullie tijd overhebben en goed ter been zijn  ga er dan eens 

een kijkje nemen. 

 

Met groet                                                                                                                Paul  

 



                       

                     V E T E R A N E N L A N D G O E D  V R I J L A N D  
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                                                         Stichting "Vrijland"                        

De Stichting Veteranen Landgoed Vrijland stelt zich ten doel het stichten en duurzaam in stand houden van het   

"Veteranenlandgoed Vrijland" aan deHoenderloseweg in Schaarsbergen. 

 

Het landgoed is ontstaan als blijk van maatschappelijke erkenning van de  veteraan die zich op vele gebieden ter  we-

reld heeft ingezet voor de vrijheid en veiligheid van anderen.  

Dit in opdracht van democratisch gekozen regeringen. 

 

Het inrichten van een informatieve en educatieve veteranenwandelroute beoogt, naast het bevorderen van de maat-

schappelijke erkenning, bij te dragen aan begrip en waardering voor de verrichtingen van de uitgezonden militairen. 

 

Op het veteranenlandgoed is een ereveld ingericht waar de as van veteranen (en hun naasten) kan worden verstrooid. 

Vrijland biedt hun een waardige laatste rustplaats, te midden van mede-veteranen. 

                    

                      

              Hieronder een foto van nieuwe ingang veteranenlandgoed vrijland 



                           

                    V E T E R A N E N L A N D G O E D  V R I J L A N D  
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                                                         Vrijland... een veld van eer 

 

Een veteraan behoort tot de bijzondere groep mensen die de dood onder ogen hebben gezien. En ongetwijfeld wordt u 

bij het wegvallen van kameraden er weer aan herinnerd dat het leven eindig is. Veteranen Landgoed Vrijland kan zijn 

rol als thuisbasis ook na het afscheid van het leven vervullen. Op het Vrijland-grondgebied kan de as van veteranen 

(en van mensen die zich met hen verbonden voelen), worden verstrooid. Dat geeft het landgoed een ontroerende ex-

tra dimensie als“veld van eer”. 

Vrijland biedt u een waardige laatste rustplaats in de nabijheid van asresten van strijdmakkers die u zijn voorgegaan. 

Op een heel ingetogen manier – zonder gedenksteen of gedenkplaat – midden in de natuur. 

Meer informatie over deze eervolle bestemming op Veteranen Landgoed Vrijland kunt u krijgen bij de Stichting Land-

goed Vrijland en bij de uitvaartverzorgings organisaties Monuta en Yarden. De deskundigen van de laatstgenoemde 

organisatie geven u desgewenst graag advies over de realisatie van uw persoonlijke wensen rond uw afscheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Voor verdere informatie zie  www.veteranenlandgoed vrijland.nl 

   Of  telefonisch :  Veteranenlandgoed 
                               de heer R.J. Meijer  

                               0513 – 631 870. 
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Veteranen zijn alle (gewezen) militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oor-

logsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met 

nadruk wordt hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het 

vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.  

De missies vonden plaats in onder meer de Tweede Wereldoorlog, voormalig Nederlands Indië en Nieuw Guinea, Ko-

rea, maar ook Libanon, Cambodja, Irak, Ruanda, Angola, Haiti, voormalig Joegoslavie en Afghanistan.Het zijn brand-

haarden waarbij de Nederlandse krijgsmacht de afgelopen decennia operationeel is ingezet. Vaak met gevaar voor 

eigen leven heeft menig (ex-)militair het dienen van het vaderland heel letterlijk moeten nemen. Daarbij hebben deze 

veteranen onuitwisbare ervaringen opgedaan.De wandeling langs de informatiepanelen geeft de bezoeker een beeld 

van de missies waaraan Nederlandse veteranen hebben deelgenomen.                

 

 1 Veteranenlandgoed Vrijland                                  16  Libanon 1979-1985 

 2  Grondwet tekst taken van de krijgsmacht           17  Kleinere Missies   

 3  Veteranen (definitie en toelichting)                     18  Veteranenbeleid vanaf 1990  

 4 Wereldkaart op informatiebord                            19  Vredesoperaties alg 1991-1995 

  5  Tweede Wereldoorlog: algemeen                       20  Golfoorlog / Irak 1990/1991                           

 6 Tweede Wereldoorlog: meidagen 1940               21  Cambodja 1992-1993  

 7 Tweede Wereldoorlog:Val van Indië                      22  Balkan 1991-1995 

 8 Tweede Wereldoorlog: voortgezette strijd            23  Kleinere Missies 1990-1995           

 9 Tweede Wereldoorlog: bevrijding                          24 Vredesoperaties alg  1995-2010 

10 Nederlands-Indië: algemeen                               25 Bosnië  vanaf 1995 

11 Nederlands-Indie 1945-1947                             26  Kosovo 1990-2000 

12 Nederlands-Indie 1947-1949                             27  Eritrea / Ethiopië 2000-2001 

13 Nieuw-Guinea 1950-1962                                  28  Afghanistan  2001-2003 

14 Vredesoperatien alg 1945-1990                        29  Irak 2003-2005 

15 Korea              1950-1955                                  30  Afghanistan 2003-2010         

                                                                                    31  Kleinere Missies 1995-2010  

http://www.veteranenlandgoedvrijland.nl/1.html
http://www.veteranenlandgoedvrijland.nl/2.html
http://www.veteranenlandgoedvrijland.nl/3.html
http://www.veteranenlandgoedvrijland.nl/images/overzichtskaart.jpg
http://www.veteranenlandgoedvrijland.nl/5.html
http://www.veteranenlandgoedvrijland.nl/6.html
http://www.veteranenlandgoedvrijland.nl/7.html
http://www.veteranenlandgoedvrijland.nl/8.html
http://www.veteranenlandgoedvrijland.nl/9.html
http://www.veteranenlandgoedvrijland.nl/10.html
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Het Landgoed is in 1992 ontstaan vanuit het idee een bos/landgoed te stichten ter nagedachtenis aan de veteraan 

die het vaderland heeft gediend in oorlogsomstandigheden of overeenkomstige situaties, inclusief vredesmissies in 

en buiten het verband van de Verenigde Naties. Indachtig de wens van Hare Majesteit Koningin Beatrix , uitgesproken 

bij haar 25-jarig huwelijksfeest, is dit gebeurd in de vorm van het planten van bomen. 

Een thematisch ingericht landgoed informeert de huidige en toekomstige generaties, in een voor een ieder open en 

toegankelijk park, over de inzet en offers van Nederlandse militairen tijdens de vele conflicten en vredesmissies waar-

bij de Nederlandse krijgsmacht sinds 1940 betrokken is geweest. Het initiatief tot het inrichten van Vrijland ontstond 

in de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV), die inmiddels overgegaan is in de Stichting het Veteraneninstituut. 

Met name de toenmalig SDV-voorzitter, de oud-minister van Defensie dr. P.B.R. de Geus initieerde het idee en stimu-

leerde de realisatie er van.  

Het veteranenlandgoed Vrijland is een terrein van ongeveer 70 hectare op het bestaande landgoed Vrijland te 

Schaarsbergen (Arnhem). Defensie en de gemeente Arnhem hebben de aanvankelijk als landbouwgrond in gebruik 

zijnde gronden aan de Stichting Veteranenlandgoed Vrijland ter beschikking gesteld. De oud-minister van Defensie 

A.L. ter Beek heeft het initiatief in belangrijke mate steun verleend. 

De Stichting Veteranenlandgoed Vrijland stelt zich ten doel: het totstandbrengen en het in stand houden van een land-

goed waarin en waardoor de maatschappelijke erkenning en waardering van het Nederlandse volk voor de militair / 

veteraan moet blijken en wordt bevorderd. Het gaat dus om erkenning en waardering voor de militair / veteraan die 

zich waar ook ter wereld heeft ingezet voor de vrijheid en veiligheid van anderen in opdracht van onze democratisch 

gekozen regeringen.   Het landgoed ligt aan de Hoenderloseweg in Schaarsbergen nabij Arnhem. Het landgoed heeft 

de volgende functies: Als educatief wandelgebied (“historische wandelroute door de jaren heen”): Op de wandelroute 

wordt aandacht besteed aan de inspanningen en opofferingen van de militair / veteraan in de gebieden van inzet voor 

vrijheid en vrede, waar ook ter wereld. Recente gebieden zijn Irak en Afghanistan. 

Als veld van eer voor de veteraan: In het landgoed is een veld waar asverstrooiingen van veteranen en hun naasten 

kunnen plaatsvinden. Het is daarmee een thuisbasis na het afscheid van het leven.  

Een belangrijke bijdrage voor de inrichting en educatieve aankleding van de wandelroute werd verkregen van het Nati-

onaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg. Het ontwerp “Vrijland” is van de landschapsarchitect ir. Herman Weelink. 

Het grondwetsartikel welke de basis is voor uitzending van de Nederlandse militair, vormt hierin een belangrijk ele-

ment. Vrijland moet een plek van bezinning zijn, waar ruimte is voor emotionele verwerking. Het Veteraneninstituut 

leverde de historische teksten voor de informatieborden langs de wandelroute. Het Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie stelde de wereldkaart met de Nederlandse militaire inzet sinds 1940 ter beschikking. De aanvankelijk op Vrij-

land aanwezige agrarische bedrijven zijn verplaatst. Bij de natuurlijke inrichting van het landgoed werd belangrijke 

steun ontvangen van de stichting Forest Absorbing Carbondioxide Emission (Face), een stichting die namens de Sa-

menwerkende Energie Produktiemaatschappijen (SEP) in Nederland subsidies verstrekt om bos tot stand te brengen. 

Ook het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft bijdragen verstrekt voor het omzetten van land-

bouwgronden in bos. De gronden zijn sinds 1992 beplant met ongeveer 350.000 jonge boompjes. Hieruit zal een bos 

overblijven van tienduizenden bomen van inlandse boomsoorten. Het bos werd publiekelijk gepresenteerd tijdens de 

Nationale Boomfeestdag op 25 maart 1998. Deze presentatie had als thema “Een boom voor het leven”. Dit als eer-

betoon voor en als herinnering aan hen die hun leven gaven voor een leefbare en vrije toekomst , waar ook ter wereld. 

Op 1 juli 2004 is het bos opengesteld voor het publiek en in 2010 / 2011 is met het creëren van het veteranenwan-

delpad en daarop geplaatst de informatieborden m.b.t. de veteranengeschiedenis, de educatieve inrichting voltooid. 

Dit alles werd mede mogelijk door de genie van de KL uit Wezep en het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranen-

zorg (V-Fonds).  
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           E E N  G O E D  B E R I C H T  V O O R  D E  V E T E R A A N  E N  P A R T N E R   
 

 

. 

                                                           Vind u het afstruinen van al die kledingwinkels ook niet zo fijn,  

                                                           voor de juiste mode moet u hier  zijn 
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                                        Service en klantvriendelijkheid staan bij ons in een hoog vaandel . 

 Speciaal voor de Veteranen en partners hebben wij op vertoon van de Veteranenpas een mooie korting van 10% op al uw aankopen. 

                                                                              U bent van harte welkom bij . 

                                      Blankenstijn / Thiele Mode : Griethsestraat 5 te Zevenaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@upcmail.nl 


