
De ramp
Op 17 juli 2014 werd de wereld opgeschrikt door het trieste bericht dat vlucht MH17 van 
Malaysia Airlines op weg naar Kuala Lumpur was neergestort. De 298 inzittenden, waar
onder 196 landgenoten, waren slechts enkele uren eerder ingestapt op Luchthaven Schiphol. 
Reizigers op weg naar hun vakantiebestemming, een congres of langverwachte familie
hereniging, werden bruut uit het leven weggerukt boven OostOekraïne.

Een plek van bezinning en inspiratie 
Het overlijden van de 298 inzittenden van vlucht MH17 vormt nog altijd een onmetelijk 
verlies voor de nabestaanden. Inwoners uit alle landen, die slachtoffers betreuren, ervaren 
dat gemis. 

Mensen in Nederland, Maleisië en tal van andere landen delen het verdriet en sympathi
seren met de nabestaanden. Medeleven dat wij tastbaar gaan maken met een nationaal 
monument: een toegankelijke gedenkplaats waar we de herinnering aan slachtoffers levend 
houden. Een plek van bezinning, troost en hoop. Een plek die 24 uur per dag beschikbaar is 
en die is bestemd voor iedereen die uiting wil geven aan zijn of haar betrokkenheid.  

Het groene lint 
De nabestaanden hebben, uit een aantal ideeën, gekozen voor het herdenkingsbos als 
Nationaal Monument MH17. Dit bos wordt aangeplant in Park Vijfhuizen, vlakbij Schiphol. 
Het monument zal bestaan uit een ‘Green Ribbon’: een groen herdenkingslint van 298 
bomen. Deze bomen worden geplant ter nagedachtenis aan de slachtoffers. In het centrale 
deel komt het gedenkteken van kunstenaar Ronald Westerhuis waarvoor de nabestaanden 
hebben gekozen.  
 
17-7-17 
De aanplant van de bomen door de nabestaanden is voorzien voor maart 2017. De 
onthulling van het monument en gedenkteken is op 17717: drie jaar na de ramp. 
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Schouder aan schouder voor de slachtoffers van 
rampvlucht MH17 en hun nabestaanden. Samen.



Voor alle Nederlanders
Het bos is meer dan een herdenkingsplek. Het Nationaal Monument MH17 moet voor iedere 
Nederlander een plek zijn van inspiratie en hoop. Een groene oase, met een parkachtige 
natuur die ruimte biedt voor onthaasting en ontspanning. Met in het hart een toegankelijk 
centrum, geschikt voor passende bijeenkomsten en optredens. 
Omdat het monument een nationaal monument is, waar iedereen uiting kan geven aan 
het verdriet over dit onrecht, wordt de locatie ingericht voor multifunctioneel gebruik. Dat 
vereist kwaliteit, duurzaamheid en uitstraling. 

Actie Schouder aan Schouder voor MH17 
De Stichting Nationaal Monument MH17 zal de komende periode actief het Nederlandse 
bedrijfsleven benaderen om hen te inspireren mee te doen als sociaal ambassadeur in de 
actie Schouder aan Schouder voor MH17. 

Fondsen 
Rijk, provincie NoordHolland,  een aantal corporates en luchtvaartorganisaties hebben 
de afgelopen maand een financiële bijdrage toegezegd. Hiermee kan al een deel van de 
realisatie worden bekostigd. De beoogde opbrengst uit donaties en schenkingen borgt de 
volledige aanleg en stelt exploitatie en beheer veilig voor een periode van minimaal 20 jaar. 

De opbrengst uit donaties wordt beheerd door de Stichting Nationaal Monument MH17. 
Gelden, uit schenkingen en fondsenwerving, komen volledig ten goede aan het realiseren 
en het beheren van het Nationaal Monument MH17 te SchipholVijfhuizen. Alle kosten t.b.v. 
de Stichting en/of de realisatie worden verantwoord en door een onafhankelijke accountant 
gecontroleerd. 

Doneren 
Organisaties en bedrijven worden gevraagd om 7,17 euro per medewerker. Dit geldbedrag 
appelleert aan het vluchtnummer en aan 17717, de dag van onthulling van het monument.  
Dit bedrag is richtinggevend. Uiteraard is iedere donatie meer dan welkom. 

Uw donatie kunt u storten op bankrekeningnummer NL71 TRIO 0391 1817 18 ten name van 
de Stichting Nationaal Monument MH17. 

Raad van Advies 
De Stichting heeft een onafhankelijk onbezoldigd bestuur en een Raad van Advies onder 
voorzitterschap van de heer Ed Nijpels, voorts bestaande uit de heren Job Cohen, Alexander 
Rinnooy Kan en Cees Veerman.

Direct meer weten? 
Neem voor meer informatie contact op met Simone Blok via: 06 1995 9337 of  
info@monumentmh17.nl
Meer algemene informatie treft u aan op www.monumentMH17.nl  
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