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Bij knooppunt 60 rechtsaf (Zonneoordlaan)
Aan het einde van de weg rechts (Hessenweg)
U komt na ongeveer 1 km bij knooppunt 62 uit.
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Deze route is 24,6 km
Op 29 juli 1910 vloog Jan Hilgers als
eerste Nederlander boven vaderlandse
bodem. Tijdens deze fietsroute komt u
langs een informatiebord (knooppunt
60), het Jan Hilgers monument (tussen
knooppunten 60 en 62) en andere mooie
plekken in Ede.

Bennekom

82

Leuke weetjes bij de knooppunten

Informatiebord Vliegkamp Ede en
Jan Hilgers monument
Bij knooppunt 60 is een informatiebord over Jan Hilgers en het voormalige
Vliegkamp Ede geplaatst. Het Vliegkamp
Ede was van 1910 tot 1921 gevestigd op de
Doesburgerheide. 2,5 km daar vandaan, de
Zonneoordlaan in, vindt u het Jan Hilgers
monument. Aan het einde van de weg gaat
u rechts op de Hessenweg.
U komt nu uit bij knooppunt 62.
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Drieberg
De Drieberg is het hoogste punt van
de stuwwal aan de Ginkelse Heide. Op de
berg heeft u een prachtig uitzicht over de
omgeving en kunt u een bezoek brengen
aan de grafheuvels die op deze berg liggen.
Op de Ginkselse Heide is nog een echte
schaapskooi te vinden van waaruit nog
iedere dag schapen de hei opgaan.
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Airborne monument
Het Airborne monument is
geplaatst om de parachutisten te herdenken die bij de Slag om Arnhem gesneuveld
zijn. Op 17 en 18 september 1944 sprongen
er 2000 parachutisten uit vliegtuigen om
de troepen bij Arnhem te versterken. Er
werden echter al vijf vliegtuigen neergeschoten voordat ze de heide bereikten,
waardoor 50 soldaten sneuvelden en 150
man vermist raakte.
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Welkom in Ede!
Ede is dé Poort naar de Veluwe. Vanaf
STATION %DE 7AGENINGEN ŀETST U VIA
knooppunten zó naar het Nationale Park
De Hoge Veluwe, Planken Wambuis of
het Wekeromse Zand. Onderweg komt
u een afwisselend landschap tegen van
heide, bos en stuifzand. Misschien ontmoet u wel één van de bewoners: her-

ten, zwijnen, dassen of de herder met
zijn schaapskudde.
5 ŀETST LANGS VERSCHILLENDE HORECAGELEgenheden waar u een ijsje kunt eten of
uitgebreid kunt tafelen.
2010 is een bijzonder jaar voor Ede: het
is 100 jaar geleden dat Jan Hilgers als eer-

ste Nederlander een vlucht boven NeDERLAND MAAKTE $EZE ŀETSROUTE LEIDT U
langs het voormalige Vliegkamp Ede, het
Jan Hilgers monument (beide tussen de
knooppunten 60 en 62) en informatiebord (knooppunt 60).
Dat is allemaal Ede: welkom!

Informatiebord en
monument

Jan Hilgers: eerste ‘Flying
Dutchman’ boven Nederland
Op 29 juli 2010 is het precies 100 jaar geleden
dat Jan Hilgers op de Doesburgerheide bij Ede
als eerste Nederlander in een gemotoriseerd
VLIEGTUIG EEN "L¨RIOT 8) EEN VLUCHT MAAKTE
door het Nederlandse luchtruim. Jan Hilgers
had op het moment van de eerste vlucht nog
helemaal geen vliegbrevet. Hij vloog daarom
alleen rechtdoor, landde vervolgens en draaide

het vliegtuig op de grond, startte de motor en
vloog nog een stuk. Hij gaf nog wel een showtje weg door de motor aan te draaien en via de
staart het bewegend vliegtuig in te stappen.
De honderden toeschouwers genoten van het
schouwspel en hiermee was Jan Hilgers de
eerste ‘Flying Dutchman’ die in Nederland - in
Ede - een vlucht maakte. Meer informatie over
de vlucht van Jan Hilgers vindt u in de kennisbank van het Gemeentearchief, te vinden op
www.ede.nl.
)N  VINDEN IN %DE ALLERLEI ACTIVITEITEN PLAATS
om dit unieke moment uit de luchtvaartgeschiedenis te vieren en te herdenken. Met op
18 september de spectaculaire ‘Jan Hilgers
Memorial AirshowĤ )N HET (ISTORISCH -USEUM
Ede is tot 24 oktober de tentoonstelling ‘100
jaar eerste vlucht Jan Hilgers’ te bewonderen.

"IJ ŀETSKNOOPPUNT  STAAT EEN INFORmatiebord over het Vliegkamp Ede
(1910-1921). Als u hier een stukje van
de knooppuntenroute afwijkt, de
Zonneoordlaan in, komt u langs het
monument ter herinnering aan de
vlucht van Jan Hilgers
en het voormalige
Vliegkamp Ede. Dit
monument is in 1955
aangeboden
door
de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging Leonardo da
6INCI 7ANNEER U VERDER ŀETST OVER DE
Zonneoordlaan en aan het einde van
de weg rechtsaf gaat (de Hessenweg
op), komt u na ongeveer één kilometer
bij knooppunt 62 uit.

Historisch cahier
De Gemeentearchief Ede heeft in juli
2010 een nieuw historisch cahier met
de titel ‘Toen was vliegen nog niet
gewoon. Jan Hilgers en Vliegkamp
Ede’ uitgebracht. Auteur Arjan Molenaar vertelt over de geschiedenis
van de internationale en Nederlandse
luchtvaartontwikkeling. De kern van
het cahier gaat over de vlucht en de
persoon van Jan Hilgers. Dit verhaal
is deels opgetekend uit de mond van
zijn zoon Maurits Hilgers. Het cahier
is te koop bij het Gemeentearchief
aan de Bergstraat 4 en bij boekhandels en musea in de gemeente Ede.
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Meer informatie:
WWWEDENL ī WWWJANHILGERSNL ī WWWŀETSEROPUITNL
WWWVSVTUDELFTNL ī WWWHISTORISCHMUSEUMEDENL
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