
 

 

PROGRAMMA BATTLE FIELD TOUR OOSTERBEEK - 12 SEPTEMBER 2017 
 
09:00 – 9.30 uur Inloop bij Airborne Museum Hartenstein, Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek. 

Ontvangst met koffie en cake. Parkeren bij Restaurant Hartenstein,  
Utrechtseweg 226, 6862 AZ Oosterbeek, waar ook de dag eindigt met een borrel.  
 

09:30 –10:45 uur Lezing Operatie Market Garden door KAPTMARNS Ton Broers. 
 
10:45 – 12:15 uur Bezoek aan expositie Airborne Museum “Hartenstein” onder leiding van twee gidsen. 
 
12:15 – 13:00 uur Buffet lunch in Airborne Museum “Hartenstein” 
 
13:00 uur Instappen in bus voor volgende programma onderdelen 
 
13:05 uur Aankomst bij het Arnhem Oosterbeek War Cemetery, beheerd door de                   

Commonwealth War Graves Commission (Van Limburg Stirumweg) 
 
13:10 – 13:20 uur Kranslegging door Dries van der Vossen, voorzitter van de Vereniging van 

Officieren der Mariniers Willem Joseph Baron van Ghent. 
  
13:20 – 13:30 uur Kranslegging bij de Gemeentelijke Begraafplaats Zuid te Oosterbeek.  

Op deze begraafplaats is een aparte ruimte ingericht waar gevallenen uit de 
Tweede Wereldoorlog zijn begraven.Het betreft hier zowel burger- en militaire 
slachtoffers. 
 

13:30 uur  Vertrek naar “De Glider Collection”, te Wolfheze, een kleine tentoonstelling 
gericht op de zweefvliegtuigen tijdens de veldslag. 
 

13:45 – 14:30 uur Bezoek aan “De Glider Collection”, onder begeleiding van de eigenaar, de heer 
Paul Hendriks, waarna vertrek naar de Ginkelse Heide 

  
14:35 – 15:00 uur Bezoek aan de Ginkelse Heide. Bezoek aan het Airborne Monument op de Ginkelse 

Heide, naast de schaapskooi (N224 Ede-Arnhem) ter ere van de luchtlandingen. De 
heer Hendriks geeft hier ook toelichting over de  luchtlandingen alhier. Voordat de 
grote luchtlandingen op zondagmiddag 17 september 1944 beginnen wordt in de 
ochtend Wolfheze gebombardeerd in het kader van het “zacht” maken van de  
landingsterreinen voor de honderden zweefvliegtuigen en duizenden parachutisten. 
De eerste luchtlandingen werden uitgevoerd door de Pathfinders die de 
landingsterreinen moesten markeren en de bakens plaatsen voor de invliegende 
transport toestellen. Op 18 september 1944 landde hier de 4th Parachute Brigade 
onder leiding van Brigade Generaal John Hackett. Er zijn hevige gevechten 
geweest op de Ginkelse Heide 
 

15:15 uur Terugkeer bij parkeerplaats Brasserie Hartenstein voor napraten onder het genot 
van een drankje en borrelhapjes in aparte ruimte in Brasserie Hartenstein.  

 
+/- 16:15  uur  Einde oefening   


