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Eerebegraafplaats te Bloemendaal:

Informatie beter toegankelijk
door app
Door Josine Oost

De Eerebegraafplaats bloeiend in het voorjaar. Foto G. ten Hoope

Velen van u zullen de Eerebegraafplaats te Bloemendaal kennen: de prachtige, verstilde begraafplaats in de duinen bij
Overveen waar 372 verzetsdeelnemers rusten die in de duinen of elders zijn gefusilleerd of om het leven zijn gekomen.
Onder hen veel jonge mensen, afkomstig uit alle lagen van de
Nederlandse bevolking.
Niet alleen over de verzetsdeelnemers die op de EerebegraafPLAATSBEGRAVENZIJN ISVEELTEVERTELLEN MAAROOKOVERDEONTSTAANSGESCHIEDENIS  ARCHITECTUUR EN VERSCHILLENDE ONDERDELEN
van de begraafplaats. Het bestuur van Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal had al heel lang de wens om de
informatievoorziening voor bezoekers van de begraafplaats te
verbeteren. De op de Eerebegraafplaats voor bezoekers aanwezige informatie was tot voor kort zeer beperkt. Het bestuur
heeft de afgelopen jaren verschillende mogelijkheden onderZOCHT OM DE INFORMATIEVOORZIENING TE VERBETEREN  WAARBIJ
VOORALGEZOCHTISNAAREENVORMDIEBIJDEARCHITECTUUR SFEER
en uitstraling van de Eerebegraafplaats past. Het ingetogen
karakter van de begraafplaats moest gehandhaafd blijven en
ook de sfeer van verstilling.
Na lang beraad heeft het bestuur gekozen voor de ontwikkeling van een app. Het afgelopen jaar is de app ontworpen en
sinds eind februari is de app toegankelijk op de Eerebegraaf20
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PLAATS/MDITMOGELIJKTEMAKENISEENWIÚPUNTOP
de Eerebegraafplaats gemaakt en is een klein zitje geplaatst waar bezoekers de app rustig - en gratis - kunNENDOWNLOADEN(ETDOWNLOADENDUURTEVEN RUIM
DRIEMINUTEN MAARDANHEEFTDEBEZOEKEREENSCHAT
aan informatie ter beschikking.

Mobieltje
De app bestaat uit drie onderdelen: een slachtofferreGISTER EENLIJSTMETnPOINTSOFINTERESTo ENTWEEWANDELINGEN EENKORTEENEENLANGE NAARGEDENKSTENEN
in de duinen. Het slachtofferregister bevat de biograÚEÃN MET FOTOmS VAN ALLE  VERZETSDEELNEMERS DIE
op de begraafplaats zijn begraven. Als u over de beGRAAFPLAATSLOOPTENDENAAMOPEENGRAFSTEENLEEST 
KUNTUDEBIOGRAÚEVANDEVERZETSDEELNEMERMETEEN
OPUWMOBIELTJEOPZOEKEN)NDELIJSTMETnPOINTSOF
INTERESTo VINDT U ONDER MEER EEN UITGEBREIDE TOELICHTING OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE BEGRAAFPLAATS 
MAAROOKINFORMATIEOVERMATERIAALGEBRUIK ONTWERP
en onderdelen zoals bijvoorbeeld de urn en klokkenstoel. Deze informatie wordt u verteld en met
BEELD  EN ÚLMMATERIAAL TOEGELICHT 6OOR HET DERDE
ONDERDEEL  DE WANDELINGEN NAAR DE  GEDENKSTENEN
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Het nieuwe zitje waar de app gedownload kan worden. Foto G. ten Hoope

INDEDUINEN WAARFUSILLADESHEBBENPLAATSGEVONDEN
ENNADEBEVRIJDINGDESLACHTOFFERSZIJNOPGEGRAVEN 
zult u het terrein van de begraafplaats moeten verlaten om deze gedenkstenen in het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland te kunnen bezoeken. Via de app
wordt u naar de gedenkstenen geleid.
Het was altijd al zeer de moeite waard om de beGRAAFPLAATSTEBEZOEKEN MAARMETDEINFORMATIEVAN
de app valt er nog veel meer te ontdekken en te leren
dan u waarschijnlijk in eerste instantie hebt gedacht.
De app geeft echt een verdieping aan uw bezoek. De
wandelingen naar de gedenkstenen zijn ook indrukwekkend en leiden u door de mooiste delen van de
duinen in Zuid-Kennemerland.
Het bestuur van de Eerebegraafplaats heeft de app
kunnen ontwikkelen dankzij subsidies van het vfonds
EN3TICHTING$EMOCRATIEEN-EDIA WAARVOORHETBEstuur zeer erkentelijk is.
Detail van de urn op de Eerebegraafplaats.
Foto E. Schendstok
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De Eerebegraafplaats in de sneeuw.

/PVRIJDAGAPRIL mSMIDDAGS ZALDEAPPWORDENONThuld. De bedoeling van de onthulling is in brede kring aandacht te vragen voor deze bijzondere plek en zo veel mogelijk
belangstelling te wekken voor de geschiedenis en aangrijpende
ACHTERGRONDVANÁÁNVANDEINDRUKWEKKENDSTEMONUMENTEN
in Nederland uit de Tweede Wereldoorlog.
Informatie over de Eerebegraafplaats kunt u ook vinden op de
website: www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu
Graag komen wij in contact met nabestaanden van personen
die op de Eerebegraafplaats zijn begraven. U kunt ons mailen op info@st4045.nl of bellen naar het telefoonnummer van
Stichting 1940-1945: 020-6601945.
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