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1.000e bezoeker nieuw herdenkings en educatiecentrum op Nationaal Ereveld Loenen 

Vandaag verwelkomde de Oorlogsgravenstichting de 1.000e bezoeker van de 
tentoonstelling in het nieuwe herdenkings en educatiecentrum op Nationaal 
Ereveld Loenen. Het ging om het echtpaar Van Kooten. “Wij bezoeken altijd 
plekken als deze. We zijn op vakantie en zijn speciaal hier naartoe gekomen.” Als 
aandenken kregen zij een exemplaar van het boek Elk mens telt: Een rondgang over 
ereveld Loenen cadeau. 

In de tentoonstelling staan bezoekers oog in oog met op het ereveld begraven 
oorlogsslachtoffers, hun nabestaanden en veteranen. “Als Oorlogsgravenstichting 
dragen we zorg voor Nederlandse oorlogsgraven over heel de wereld én de 
verhalen van deze slachtoffers. Elk slachtoffer heeft namelijk een eigen verhaal. 
Door deze te vertellen willen we de prijs van vrede laten zien. Het blijft bijzonder 
dat we dat elke dag weer aan zoveel mensen mogen doen,” aldus Theo Vleugels, 
algemeen directeur van de Oorlogsgravenstichting. 

Het centrum is in gezamenlijk gebruik van de Oorlogsgravenstichting en de 
Nationale Veteranenbegraafplaats. Bij de opening van de veteranenbegraafplaats 
door Zijne Majesteit de Koning op 26 november van het afgelopen jaar werd 
tevens het nieuwe centrum in gebruik genomen. Door de nationale lockdown 
moest het centrum drie weken na de officiële opening alweer de deuren sluiten. 
Wel bleef het multifunctionele gebouw in gebruik voor uitvaarten op de 
naastgelegen Nationale Veteranenbegraafplaats. Op deze plek vinden veteranen 
een laatste rustplaats onder kameraden.  

Inmiddels is ook de tentoonstelling sinds begin juni weer geopend. Bezoekers zijn 
welkom van woensdag tot en met zondag tussen 10.00 en 16.00 uur. De toegang is 
gratis. 
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Over  

Nationaal Ereveld Loenen is de laatste rustplaats van bijna 4.000 Nederlandse 
oorlogsslachtoffers: militairen en burgers. Zij verloren hun leven tijdens de 
Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in 
voormalig NederlandsIndië of tijdens vredesmissies.  

In totaal zijn er in Nederland 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting 
geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Wereldwijd onderhoudt de stichting 50.000 
Nederlandse oorlogsgraven waarvan 15.000 in Nederland en 25.000 op de zeven 
erevelden in Indonesië. De 130.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers zonder 
aanwijsbaar graf worden herdacht in de kapel op Nationaal Ereveld Loenen. 

Noot aan de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de 
Oorlogsgravenstichting Hélène Briaire (+31 (0)6 139 675 11) pers@ogs.nl  


