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Start viering

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar 
geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen 

verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. De nationale start 
van dit jubileumjaar is op 31 augustus in Terneuzen. Gekozen is voor deze locatie aan de 
Schelde, omdat dit een passend decor is voor deze bijzondere gelegenheid. Het belooft 
een mooi evenement te worden met activiteiten op het land, op het water en in de lucht.

Wat was de Slag om de Schelde?
De Slag om de Schelde (4 september – 8 november 1944) was een militaire  
operatie in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland. Antwer-
pen was in september 1944 al bevrijd, maar de Duitsers beheersten de oevers 
van de Westerschelde. De geallieerden wilden de Scheldemonding veroveren, 
omdat dit water de logistieke toegang vormde tot Noord-Europa. Zo konden ze 
van Antwerpen de nieuwe aanvoerhaven maken, want de bevoorradingslijnen 
liepen tot dan toe tot aan de landingsstranden in Normandië. 

Het werden vijf weken met enkele van de heftigste gevechten uit de gehele oorlog. 
De Duitsers boden veel weerstand, omdat Hitler persoonlijk opdracht had gegeven 
om “mit allen denkbaren Mitteln die Westerschelde zu sperren”. Elk stukje grond dat 
op de Duitsers veroverd kon worden, ging ten koste van zware verliezen. Ook vielen 
er veel burgerslachtoffers door bombardementen en als gevolg van de inundaties. 
Britse strijders noemden de landing op Walcheren ‘de tweede D-day’.
 
Essentieel voor de bevrijding
Vooral West-Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Brabantse Wal (bij Woensdrecht) 
werden tijdens de gevechten zwaar getroffen. Uiteindelijk wordt de slag gewonnen 
door Canadese, Poolse en Britse eenheden van het Canadese 1e Leger én door het 
41 Royal Marine Commando waarvan het Franse 1er Bataillon Fusilier Marin Com-
mando en Belgische en Noorse commando’s deel uitmaakten. Hoewel deze slag niet 
erg bekend is, was hij essentieel voor de bevrijding van de rest van Nederland! Meer 
weten over de bevrijding van Zuid-Nederland en de Slag om de Schelde? Loop dan 
op 31 augustus over de Vrijheidsboulevard. 

Vrijheidsplein             11.00 tot 20.00 uur 

Artiesten uit binnen- en buitenland  
Bezoekers kunnen van 11.00 tot 20.00 uur genieten van een muziekprogramma 
op het Vrijheidsplein: onder andere MAAN, Roel van Velzen en Lavinia Meijer treden 
op. Zij hebben zich de afgelopen jaren op verschillende momenten ingezet voor het 
thema vrijheid. Ook treedt de Canadese singer/songwriter Ben Caplan op. 

Koning opent het jubileumjaar
De officiële opening van het jubileumjaar 75 jaar vrijheid vindt op het podium op het 
Vrijheidsplein plaats. Daar kunnen het publiek en vertegenwoordigers van de ge- 
allieerde landen samen met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima genieten 
van het openingsspektakel. Onderdeel hiervan zijn een vlieg- en vlootparade, de 
ontvangst van veteranen die toentertijd voor onze vrijheid hebben gevochten en het 
luiden van een belboei door de koning. 

Live-uitzending door NOS
De NOS zendt zaterdag 31 augustus de start van 75 jaar vrijheid live uit. De NOS 
doet verslag van de viering van 14.30 tot 16.00 uur op NPO 1. ‘s Avonds wordt er 
nog een samenvatting uitgezonden van 19.03 tot 19.50 uur, eveneens op NPO 1. 
Beide programma’s worden gepresenteerd door Herman van der Zandt.

Bereikbaarheid evenement
De festiviteiten rond de start viering 75 jaar vrijheid vinden plaats op drie 
locaties: op het Vrijheidsplein (veerhaven), op de Vrijheidsboulevard (Schelde-
boulevard) en in het Vrijheidshuis (bioscoop CineCity). Hoe je deze locaties het 
best kunt bereiken, lees je hieronder.

Op de fiets en te voet
De evenementlocatie is goed bereikbaar op de fiets en te voet. Woon je in of nabij 
het centrum van Terneuzen, kom dan te voet naar de evenementlocatie. Woon je op 
enige afstand van het centrum of in een van de omliggende kernen, pak dan de fiets.

Aan de randen van het centrum worden bewaakte fietsenstallingen ingericht:
• Nabij restaurant Foodjutters (Scheldeboulevard 7)
• Op de parkeerplaats tegenover Scheldekade 5 t/m 18
• In de overdekte fietsenstalling aan de Herengracht (sluit om 20.30 uur)
• Nabij de nieuwste rotonde aan Binnenvaartweg-Buitenhaven

De fietsenstallingen worden bewaakt tot 20.30 uur. 
 
P+R aan de rand van de stad
Automobilisten kunnen gratis parkeren op grote parkings aan de rand van de stad:

• Parking Skidome (adres: Zeelandlaan 3, Terneuzen)
• Parking aan de Techniekstraat in Terneuzen

Vanaf deze parkings rijden pendelbussen naar de evenementlocatie. Deze bussen 
rijden vanaf 10.30 uur heen en weer. De laatste bussen rijden tussen 20.00 en 20.30 
uur terug naar deze parkings. Om de parkings te bereiken, volg je borden ‘P+R’.

Parkeren voor mindervaliden
Voor mindervaliden zijn parkeerplaatsen gereserveerd op de (bovengrondse) park-
ing bij het stadhuis. Op vertoon van een gehandicaptenparkeerkaart worden mind-
ervaliden doorgelaten door de verkeersregelaars bij de afslag Scheldeboulevard aan 
de grote rotonde bij De Veste.

11.00 – 11.30 uur:

11.30 – 11.40 uur:

11.40 – 12.10 uur:

12.15 – 12.35 uur:

13.05 – 13.50 uur:

14.50 – 15.10 uur:

15.30 – 16.00 uur:

16.00 – 16.45 uur:

17.15  – 18.00 uur:

18.30 – 20.00 uur:

JP & Lonneke de Klerk

DanZee 

The Norwegian Naval Forces’ Band 

Lavinia Meijer 

Maan 

Isabel Provoost 

Officiële opening 75 jaar vrijheid 

Roel van Velzen 

Ben Caplan 

Slotband en afsluiter met 

Frank van der Lende en AAF

Programma Vrijheidsplein

Vrijheidsboulevard                11.00 - 20.00 uur  
Tentoonstelling over de Slag om de Schelde
 
De tentoonstelling op de Vrijheidsboulevard vertelt het verhaal van de bevrijding van 
Zuid-Nederland en de Slag om de Schelde. In een lint van zeecontainers staan  
belangrijke militaire gebeurtenissen en persoonlijke verhalen centraal. De tentoon-
stelling start met een korte film die je meeneemt in het verhaal. Hierna kun je zelf 
langs en door de containers lopen, op ontdekkingstocht door de geschiedenis.

Aan het einde van de Vrijheidsboulevard kijken we naar de toekomst. In een speciaal 
gebouwde studio van Omroep Zeeland kunnen bezoekers een verhaal over vrijheid 
delen en er vinden van 11.00 tot 18.00 uur live gesprekken plaats.

Centrumgebied afgesloten voor autoverkeer
Het centrum van Terneuzen is die dag niet met de auto te bereiken. Er staan weg- 
afzettingen op de afslag Scheldeboulevard (nabij de grote rotonde bij De Veste), aan 
de afslag Grenulaan, de afslag Axelsedam en de afslag Binnenvaartweg. Ook zijn de 
parkeergarages Oostkolk en Theaterplein afgesloten. Het sluizencomplex is tussen 
09.00 en 17.30 uur eveneens niet toegankelijk voor auto’s. 
 
Kiss and ride
Wil je iemand zo dichtbij mogelijk bij de evenementlocatie afzetten? De Axelsestraat, 
Schuttershofweg, Rosegracht, Steenkamplaan, Oostelijk Bolwerk, Van Steenbergen-
laan en Kennedylaan zijn bereikbaar.

Vrijheidshuis                  11.00 - 17.30 uur  
Films, voorstellingen en (boek)presentaties

CineCity Terneuzen wordt op 31 augustus omgedoopt tot het Vrijheidshuis. In een 
Kids College deelt Dieuwertje Blok haar visie op vrijheid aan de hand van haar eigen 
levensverhaal en het verhaal over haar Joodse familie. Ook wordt de theatervoor-
stelling Oorlogsgeheimen twee keer gespeeld. Verder zijn er de hele dag door films 
en boekpresentaties en zijn diverse boeken over de Tweede Wereldoorlog en de Slag 
om de Schelde verkrijgbaar in het CineCafé. De auteurs zijn aanwezig om te signeren 
en om met bezoekers in gesprek te gaan. 

Kijk voor het overzicht en de tijden op www.vrijheid.nl. Hier kun je je ook aanmelden 
voor het Kids College en de voorstelling Oorlogsgeheimen.

Twitter.com/start75jv

Facebook.com/startviering75jaarvrijheid

Kijk op vrijheid.nl 
voor meer informatie over het programma.

Ook kun je onze sociale media volgen 
voor de laatste nieuwtjes: 


