
 EEN LANGGEKOESTERDE WENS VAN VELEN      

DE NATIONALE 
VETERANENBEGRAAFPLAATS 

LOENEN

STEUN EEN LAATSTE RUSTPLAATS VOOR NEDERLANDSE VETERANEN DIE STREDEN VOOR VREDE & VRIJHEID
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Uit eerbied voor 
onze veteranen
De erkenning en waardering voor militairen met de 
veteranenstatus groeit in Nederland. Dat verdienen ze 
ook; deze mannen en vrouwen hebben over de hele 
wereld actief gestreden voor vrede én vrijheid. Of ze 
doen dat op dit moment nog steeds.

Rustplaats voor veteranen
Nederlandse militairen die omkomen tijdens een missie kunnen 
eervol worden begraven, bijvoorbeeld op Nationaal Ereveld Loenen. 
Een serene plek op de Veluwe waar nabestaanden hun geliefden 
gedenken. En waar anderen zich realiseren dat vrede en vrijheid niet 
vanzelfsprekend zijn. Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats 
Loenen en Oorlogsgravenstichting willen, op een naastgelegen 
begraafplaats, ook veteranen een gezamenlijke rustplaats bieden.  
Uit eerbied voor onze veteranen.

Steun onze missie
Naast de steun van vfonds - het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid 
en Veteranenzorg - is uw financiële steun hard nodig bij het realiseren 
van onze missie. Een aparte plek naast Nationaal Ereveld Loenen 
waar veteranen - en desgewenst hun partner - begraven kunnen 
worden, of bijgezet in een urnenmuur. Een plek met een uniforme 
uitstraling die recht doet aan hun inzet. Een plek voor nabestaanden 
en bezoekers, dankzij een nieuw multifunctioneel Herdenkings- en 
Educatiecentrum over de inzet van Nederlandse militairen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en actuele internationale (vredes)missies.  
 
Draag ook bij aan een gedenkwaardige plek ter ere van Nederlandse 
veteranen die streden voor vrede en vrijheid: de Nationale 
Veteranenbegraafplaats Loenen.  
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.  
 
Seger van Voorst tot Voorst  
voorzitter Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen 

Piet Hein Donner  
president Oorlogsgravenstichting
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De woorden die minister-president Mark Rutte in 2016 sprak tijdens  
de herdenking op Nationaal Ereveld Loenen onderstrepen de 
behoefte aan een begraafplaats voor iedereen die Nederland 
heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of tijdens (vredes)
missies. Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en 
Oorlogsgravenstichting geven - gesteund door vfonds - invulling aan 
deze woorden, door fondsen te werven voor realisatie van een aparte 
begraafplaats voor veteranen.

115.000 veteranen
Nederland telt ruim 115.000 veteranen. Mannen en vrouwen die 
hebben gestreden tijdens de Tweede Wereldoorlog, in voormalig 
Nederlands-Indië, Korea of Libanon. Tijdens missies in Cambodja, 
Congo, Angola, voormalig Joegoslavië of Kosovo. Of tijdens actuele 
operaties in Irak, Afghanistan, Mali, Zuid-Soedan, Libië of Somalië. 
Mannen en vrouwen van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke 
Luchtmacht, de Koninklijke Marine én de Koninklijke Marechaussee. 
Militairen van alle leeftijden. Sommigen 21 of jonger, anderen de 90 al 
ruim gepasseerd.

Onder kameraden
Hoe meer waarde iemand hecht aan zijn of haar veteranenstatus, 
hoe sterker de behoefte aan saamhorigheid. Uit onderzoek blijkt ook 
dat veteranen behoefte hebben aan een laatste rustplaats onder 
kameraden. De Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen biedt 
veteranen deze laatste eer. Met - indien gewenst - tijdens de uitvaart 
gepaste aandacht voor hun militaire verleden. 

Waarom is een  
Nationale 
Veteranenbegraafplaats 
gewenst?
“Een langgekoesterde wens van velen: een aparte 
begraafplaats voor veteranen. Te lang werd hun 
werk voor vrede en veiligheid voor lief genomen. 
Maar die tijd is voorbij.” 
 
Minister-president Mark Rutte, 4 mei 2016

“Ik praat regelmatig met jonge 

veteranen en dan pols ik 

dit initiatief. Daarom kan ik 

volmondig zeggen: ja, er is 

behoefte aan een speciale 

veteranenbegraafplaats. 

Veteranen zien het als 

erkenning voor hun strijd voor 

onze vrijheid, erkenning voor 

hun strijd om te beschermen 

wat ons dierbaar is. Zelf vind 

ik het ook een mooi idee.  

Ik kan me dan ook 

voorstellen dat - naarmate de 

jaren verstrijken - veteranen 

uiteindelijk tussen oude 

kameraden willen liggen.”

Luitenant-generaal Bart Hoitink, 
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), 
Inspecteur der Veteranen
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Voor vrede, vrijheid & 
veteranenzorg
Erkenning en waardering van oorlogsslachtoffers, 
ontstaan door inzet namens de Nederlandse overheid 
waar ook ter wereld, is één van de relevante missies 
van vfonds: het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en 
Veteranenzorg. 

Initiëren & ondersteunen
Met opbrengsten uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij 
en de Lotto initieert en ondersteunt vfonds projecten die het verschil 
maken. Zoals de Nederlandse Veteranendag, het Nationaal Comité 4 
& 5 mei (bevrijdingsfestivals) en Liberation Route. 

Partner NVBL
Het vfonds werkt als aanjager en belangrijke financier ook nauw 
samen met Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen - en 
Oorlogsgravenstichting - bij de totstandkoming van de Nationale 
Veteranenbegraafplaats Loenen. Meer informatie over vfonds vindt u 
op vfonds.nl.

“Veel mensen werken met 

hart en ziel voor de publieke 

zaak, maar zij stellen hun 

levens niet in de waagschaal. 

Een militair die gedurende 

langere tijd op missie gaat, 

verstoken van huis en haard 

met het risico niet meer - 

heel - terug te komen, doet 

dat wel. Volgens mij is dát 

de ware rechtvaardiging van 

een speciale begraafplaats 

voor veteranen.”

Robert Croll, voorzitter vfonds
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Hoe wordt de Nationale 
Veteranenbegraafplaats 
ingericht?
De Nationale Veteranenbegraafplaats wordt ontwikkeld 
naast Nationaal Ereveld Loenen. Een laatste rustplaats 
voor veteranen in de buurt van militairen en burgers 
die sneuvelden tijdens de strijd. Maar wel op gepaste 
afstand; beide begraafplaatsen worden op een 
natuurlijke manier van elkaar gescheiden. De Nationale 
Veteranenbegraafplaats Loenen krijgt een aparte ingang 
en parkeerplaats.

Uniforme uitstraling
In de zogenoemde veteranenkamer, omringd door de Veluwse 
bossen, komen zo’n 900 veteranengraven langs slingerende 
paden. Met op elk graf een gelijkvormige gedenksteen, zodat de 
begraafplaats een uniforme uitstaling krijgt. Er komt een aparte plek 
voor asverstrooiing en een urnenmuur zal plaats bieden aan 150 tot 
250 urnen. Ook de partner van de veteraan kan - na overlijden van de 
veteraan - een plek krijgen in het graf of in de urnenmuur. 

Herdenkings- en Educatiecentrum
Nabestaanden en bezoekers kunnen terecht in een nieuw 
multifunctioneel Herdenkings- en Educatiecentrum. Het gebouw 
krijgt een bescheiden horecavoorziening en dient als aula voor 
uitvaarten en herdenkingen. Het centrum geeft volwassenen, jongeren 
én schoolklassen informatie over de Nederlandse inzet tijdens 
wereldwijde (vredes)missies. Het centrum biedt ook inzicht in thema’s 
als vrede, vrijheid en veiligheid. Het Herdenkings- en Educatiecentrum 
wordt gedeeld met Nationaal Ereveld Loenen.

Veteranenbegraafplaats
• Ontwerp door een gerenommeerd 

landschapsarchitectenbureau
• 900 graven verspreid over 

ongeveer 10.900 m2

• Pad van 370 meter lang en  
3 meter breed met zitbanken  
en een waterpunt

• Een verhard plein
• Strooiveld van ongeveer 1.200 m2

• Groenvoorzieningen: bomen, 
heideplaggen, gras en ruigte

Herdenkings- en Educatiecentrum
• Ontwerp door een gerenommeerd 

architectenbureau
• Multifunctionele kamerverdeling 

met onder meer een aula/
expositieruimte (270 m2) en 
condoleanceruimte (55 m2) en 
geschikt als educatiecentrum 

• Onder meer met rieten 
dakbedekking en  
natuurstenen vloer
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Waarom is uw  
steun nodig?
Velen erkennen de maatschappelijke relevantie van 
onze ambitie. Niet alleen in woord. Zo levert vfonds 
met € 2.5 miljoen een aanzienlijke bijdrage in het 
realiseren van de Nationale Veteranenbegraafplaats 
Loenen. Maar er is meer geld nodig. Voor realisatie 
van de begraafplaats, voor bouw, onderhoud en 
beheer van het multifunctionele Herdenkings- en 
Educatiecentrum én voor het ontwikkelen van 
educatieve exposities.

“Ik steun de realisatie van een 

begraafplaats speciaal voor 

veteranen die zich bij leven 

hebben ingezet voor onze 

vrede en veiligheid.” 

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht 
en voorzitter van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG)
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“Veteranen hebben hun 

plicht ten opzichte van 

Nederland vervuld. Nu zijn de 

overheid en de maatschappij 

aan zet om hun plicht ten 

opzichte van veteranen te 

vervullen: een Nationale 

Veteranenbegraafplaats 

met een nieuw Herdenkings- 

en Educatiecentrum met 

interessante exposities. 

Zodat iedereen een goed 

beeld krijgt van veteranen. 

Niet elke veteraan zal er 

begraven willen worden. 

Maar we moeten zowel 

oude als jonge veteranen de 

mogelijkheid bieden om te 

kíezen. En die mogelijkheid is 

er nu niet. Draag daarom bij 

aan dit nobele doel.” 

Generaal-majoor Nico Geerts, 
commandant Nederlandse Defensie 
Academie en secretaris Stichting 
Nationale Veteranenbegraafplaats 
Loenen

Aanlegkosten terrein - 900 graven Stichtingskosten Herdenkings- en Educatiecentrum

Opruimingswerk € 1.635 Bouwkundige werken € 1.256.604

Grondwerk € 29.598 Installatie werken € 408.240

Drainage € 12.580 Overige kosten (10%) € 166.484

Verharding € 241.870 Inrichtingskosten gebouw  
(o.a. tentoonstellingskosten) 

€ 418.500

Groenvoorzieningen € 43.488 Inrichtingskosten terrein t.b.v. 
gebouw 

€ 188.160

Terreinmeubilair € 14.800 Voorbereiding / begeleidingskosten € 345.573

Scheiding Veteranenbegraafplaats / 
Ereveld (o.a. urnenmuur) 

€ 255.000 Heffingen € 72.614

Overige kosten (10%) € 59.897 Verzekeringen € 10.072

Eenmalige kosten voorbereiding, 
administratie & toezicht (18%) 

€ 118.596 Aanloopkosten € 27.500

Plan- en engineeringskosten (15%) € 116.620 Risico-verrekening € 18.313

Onvoorziene kosten (10%) € 89.408 Onvoorziene kosten (10%) € 296.206

Totaal aanlegkosten terrein: 
900 graven 

€ 983.492 Totaal stichtingskosten  
gebouw - basis 

€ 3.208.266

Btw 21% € 206.533 Btw 21% € 673.736

Totaal aanlegkosten terrein  
900 graven (incl. btw) 

€ 1.190.025 Totaal stichtingskosten  
gebouw - basis (incl. btw) 

€ 3.882.002

Totaal inventaris gebouw 
(incl. btw) 

€ 60.500

Exploitatietekort 2017-2026 €  340.000

Totaal benodigd: € 5.472.527

 (bron: Antea Group) 
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Luitenant-generaal  

Ted Meines Fonds

U kunt uw bijdrage overmaken 

via het speciale Ted Meines 

Fonds, een fonds op naam onder 

vfonds. Gelden die binnenkomen 

op dit fonds worden besteed 

aan realisatie van de Nationale 

Veteranenbegraafplaats Loenen 

en aan bouw, onderhoud en 

beheer van het Herdenkings- en 

Educatiecentrum. De eind 2016 

overleden veteranenicoon en 

verzetsman luitenant-generaal 

b.d. Ted Meines was jarenlang een 

gepassioneerd pleitbezorger van 

een aparte begraafplaats voor 

veteranen. 

Kijk voor meer informatie op 

vfonds.nl/ted-meines-fonds

Hoe kunt u  
ons steunen? 
Steun een laatste rustplaats voor Nederlandse veteranen 
die streden voor vrede én vrijheid. Geef de erkenning 
en waardering die ze verdienen en draag bij aan de 
Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. 

Een plek waar veteranen - en desgewenst hun partner - begraven 
kunnen worden, of bijgezet in een urnenmuur. Een plek met een 
uniforme uitstraling die recht doet aan hun inzet. Een plek voor 
nabestaanden en bezoekers, dankzij een nieuw Herdenkings- en 
Educatiecentrum.

Meer informatie
We vertellen u graag meer over onze plannen. Neem voor meer 
informatie - of het uitgebreide ondernemings- en dekkingsplan - 
contact op met: 
 
Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen 
T.a.v. ir. F.A. Spoelstra (secretariaat) 
m: f.spoelstra@wep.nu 
t: 06 52 475 804
nationaleveteranenbegraafplaatsloenen.nl

ANBI
Het vfonds - en daarmee ook het Ted Meines Fonds - is een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften 
zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw bijdrage aan het 
Ted Meines Fonds komt volledig ten goede aan het ontwikkelen 
van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en het nieuwe 
multifunctionele Herdenkings- en Educatiecentrum.

mailto:f.spoelstra@wep.nu
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“Ik steun dit initiatief van harte. 

Er is behoefte aan en onze 

samenleving is er steeds 

meer van doordrongen wat 

veteranen hebben gedaan 

en wat hen kon overkomen. 

Een begraafplaats speciaal 

voor veteranen, met 

een Herdenkings- en 

Educatiecentrum dat de plek 

markeert en voor uitstraling 

zorgt, draagt bij aan de 

erkenning en waardering 

die ze verdienen. Ik roep 

iedereen op te investeren in 

dit initiatief.” 

Brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer, 
voorzitter Veteranenplatform

Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats 
Loenen wordt bestuurd door:

voorzitter 

S.E. baron van Voorst tot Voorst,  
directeur/bestuurder Stichting  
Het Nationale Park De Hoge Veluwe 

vice-voorzitter 

Generaal-majoor G.F. Sotthewes,  
plv. commandant Luchtstrijdkrachten  

secretaris

Generaal-majoor N. Geerts,  
commandant Nederlandse Defensie Academie 

penningmeester

drs. J. Hetebrij RA,  
partner EY 

bestuurslid

Mevrouw mr. P.B. Gaasbeek,
advocaat Coupry

Oorlogsgravenstichting  
wordt bestuurd door:

algemeen directeur

Generaal-majoor b.d. T.W.B. Vleugels
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