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In het kort 

Groningen viert en herdenkt 75 jaar vrijheid met een groots provinciaal programma. Op 

dinsdagochtend 5 mei arriveert het Bevrijdingsvuur in het Stadspark te Groningen. De Tocht 

om de Noord wil met een Bevrijdingstocht het vuur naar álle dorpen in Groningen ontsteken. 



Coördinator  

We streven ernaar om in elke plaats één contactpersoon te vinden, die zorgdraagt voor de coördinatie. 

Dit kan een deelnemer zijn (dus iemand die zelf daadwerkelijk meeloopt), of bijvoorbeeld een lokaal 4/5 

mei comité of iemand van Dorpsbelangen. Deze persoon coördineert onder meer: het bepalen van de 

route, het verdelen van de etappes (indien het gaat om een estafette, zie hieronder) en de binnenkomst 

in het dorp. Wilt u dit wel op zich nemen? Laat het ons dan weten.  

Deelnemen 

U kunt zich als individu aanmelden, maar ook als groep.  

Het kan natuurlijk zijn dat er meerdere individuen of teams zich afzonderlijk van elkaar aanmelden om 

het Bevrijdingsvuur naar een bepaalde plaats te brengen. Dat is prima. Het is dan wel de bedoeling dat 

alle deelnemers zich ongeveer een kilometer vóór het dorp samenvoegen en gezamenlijk het dorp 

binnenkomen. Wij zorgen ervoor dat u met elkaar in contact komt. 

Afstand 

Deelnemers kunnen ervoor kiezen de gehele afstand te volbrengen, maar ook voor delen ervan. Indien 

de afstand bijvoorbeeld te groot is, dan kunt u zich bijvoorbeeld opgeven voor een estafette-vorm. 

Loopt u het liefst een paar 100 meter mee? Prima! Liever 100 kilometer? Mag ook! Wij zorgen ervoor 

dat alle personen die voor een bepaald dorp willen lopen aan elkaar gekoppeld worden en de 

mogelijkheid krijgen om mee te doen.  

Bewegingsmogelijkheden  

Er zijn allerlei ‘bewegingsmogelijkheden’ om het vuur te verplaatsen. Wandelend, hardlopend, fietsend 

of te paard. Maar we denken bijvoorbeeld ook aan bewoners van zorgcentra, in een rolstoel 

voortgeduwd door familieleden. Iedereen is welkom. Denk aan schoolklassen, voetbalteams of andere 

verenigingen.  

Tijden  

Het Bevrijdingsvuur uit Wageningen arriveert rond 11:00u op het Stadspark te Groningen. Op dat 

moment moet er dus een deelnemer aanwezig te zijn. Het Bevrijdingsvuur dient uiterlijk om 20:00u te 

arriveren in de desbetreffende plaats. Verder stellen we geen tijdsvoorwaarden.  

Route  

De route van het Stadspark in Groningen naar uw plaats is niet vooraf vastgesteld. Deze mag zelf bepaald 

worden. Indien er 30 deelnemers zijn voor een plaats op slechts een paar kilometer afstand van het 

Stadspark, dan zou het logisch zijn om er een wat langere ‘toeristische’ route van te maken. Het is 

wellicht een passend idee om de route langs bepaalde plekken of monumenten te laten lopen die met 

de Tweede Wereldoorlog of met Vrijheid te maken hebben.  

Gezamenlijke binnenkomst  

Alle deelnemers die het vuur naar een bepaalde plaats hebben gebracht, voegen zich bij elkaar voor de 

laatste (kilo)meters. Zo brengen zij gezamenlijk het Bevrijdingsvuur ‘hun’ plaats binnen. We moedigen 

aan om daar een feestelijke gebeurtenis van te maken, bijvoorbeeld met de lokale fanfare of orkest. 

 

 



Ontsteken + Vuurschaal 

Het Bevrijdingsvuur wordt vervolgens op een centrale plek ontstoken. Hoe dat er precies uit komt te 

zien en waar dit precies moet plaatsvinden, is aan de plaats zelf. Dit is een taak voor de (coördinerende) 

deelnemers en/of lokale organisatie. Wij kunnen dit ondersteunen door middel van een vuurschaal aan 

te bieden. We zouden het heel bijzonder vinden als het vuur ontstoken kan worden door een 75-jarige 

dorpsbewoner (een ‘bevrijdingskind’). Maar dit zou bijvoorbeeld ook kunnen door iemand van het 

college van B&W, of bijvoorbeeld door een Bekende Groninger, of door een specifieke inwoner.  

Vrijheidstoast 

Een ‘Vrijheidstoast’ maakt het ontsteken van het vuur helemaal af: met de deelnemers en/of andere 

aanwezigen proosten op de vrijheid. Wilt u dit grootser aanpakken? Dan zou u ook kunnen kiezen voor 

Vrijheidsmaaltijden.   

Aansluiten op de lokale 5 mei-viering 

We moedigen u aan (in zoverre dit nog niet het geval is) om de aankomst van het Bevrijdingsvuur af te 

stemmen met de lokale werkgroep of het lokale comité dat zich bezighoudt met de 5 mei-viering. In 

vrijwel alle plaatsen in Groningen wordt wel een activiteit in het kader van ‘75 jaar vrijheid’ 

georganiseerd, en het zou natuurlijk mooi zijn als de binnenkomst van het Bevrijdingsvuur goed in het 

bestaande activiteitenprogramma past. 

https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/vieren/vrijheidsmaaltijden

