gorssel

fietsroute

langs oorlogsmonumenten
1 van de 4 routes I gorssel - kootwijk - loenen - vierhouten

fietsroute
De bevrijding van Apeldoorn was op dinsdag 17 april
1945, de vlaggen gingen uit. In het kader van 75 jaar
bevrijding zijn er 4 brochures samengesteld met
daarin unieke fietsroutes. De knooppuntenroutes
voeren langs ruim 50 plaatsen waar herinneringen
aan de oorlog en de bevrijding te vinden zijn.
Denk hierbij aan Gorssel (55km), de plek waar de
Canadezen de IJssel overstaken en daarmee een
begin maakten aan ‘Operation Cannonshot’, maar
ook Het Nationaal Ereveld Loenen (65 km), Radio
Kootwijk (35 km) en in het noorden Het Verscholen
Dorp Vierhouten (65 km).
De monumenten die je onderweg tegenkomt
worden in deze brochures omschreven. De meesten
COLOFON

zijn direct langs de genoemde knooppunten te
vinden.
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Tijdens deze fietstochten door het schitterende
Gelderse landschap kun je volop genieten van
diverse tussenstops. Zo kun je tussendoor een
heerlijk kopje koffie of thee drinken of kiezen voor
een uitgebreide lunch. Bij iedere route vind je een
overzicht van de verschillende afstapmogelijkheden
onderweg.

De inhoud van deze fietstocht is met de
grootst mogelijke zorg samengesteld.
Alle informatie is aan wijzigingen
onderhevig. Aansprakelijkheid ten aanzien
van onvolledigheid of wijzigingen kan niet
worden aanvaard.

Wij wensen je veel fietsplezier!

Gorssel fietsroute

Vaartijden en tarieven van het veer
(tussen KNP 17 en KNP 27)
Het 'Dommerholtsveer' over de IJssel vaart in het

Afstand: 55 km
Knooppuntenroute:

hoogseizoen (naar verwachting van april tot eind
oktober). Vaartijden zijn dan dagelijks van 09.30 tot
18.00 uur. Reken op laatste afvaart om 17.45 uur.
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Dit monument herdenkt de deportatie van ruim 1200
patiënten en 50 personeelsleden uit de Joodse
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psychiatrische inrichting Het Apeldoornse Bosch.
Geen van allen zijn levend teruggekomen uit de
vernietigingskampen. Bij Het Apeldoornsche Bosch
is in januari 2020 een herinneringscentrum geopend.
Tevens is het mogelijk om een gratis audiotour te
doen op het terrein. Het Apeldoorns Gidsen Collectief
organiseert enkele malen per jaar een rondleiding met
gids. Voor meer informatie: apeldoornschebosch.nl.
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Monument Het Apeldoornsche Bosch
Prinsenpark Apeldoorn
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Dit monument is als volgt bereikbaar: na KNP 4 richting
KNP 61 fietsen. Na de oversteek met verkeerslichten
het lemen fietspad naast de Vlijtseweg volgen. Aan het
einde van dit fietspad rechtsaf de Laan van Kerschoten
nemen, en dan de tweede weg links (Vijverlaan),

u

einde weg rechts (Frisolaan) en vervolgens het eerste
voetpad nemen. Dit leidt naar het monument.
Na bezichtiging weer terug naar de Frisolaan en
rechtsaf slaan. Bij de volgende kruising rechtdoor
(Verzetsstrijderspark). Aan de linkerkant liggen een
aantal stenen in het Verzetsstrijderspark.

M4

Gedenkmuur nabij vliegveld Teuge ter herinnering aan
de crash van een Lancaster bommenwerper.

u

M2

Stenen in het Verzetsstrijderspark
Verzetsstrijderspark 10, Apeldoorn

In het Verzetsstrijderspark, net voorbij Villa Marialust
liggen in de grond 19 rechthoekige zwart granieten
stenen. Het zijn stenen die gezamenlijk een monument
vormen en waarbij 19 verzetsstrijders geëerd worden
die destijds hun verzetsdaden met de dood hebben
moeten bekopen. Elke steen heeft één gepolijst vlak
waarin de naam en het jaar van overlijden van de
verzetsstrijder is gegraveerd.
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Dit monument is bereikbaar: bij KNP 69 rechts richting
Uitzichtspunt “Kijk”. Vlak voor de houten schuur zie
je links de tribune (betonnen blokken). Achter deze
betonblokken zie je links het monument. Daarna terug
naar KNP 69.

M5

Plaquette op de molen in Posterenk
Molenallee 14, Posterenk

Op 13 april 1945 werd Posterenk bevrijd door The
Carleton en York Regiment (C&R) onder leiding
van luitenant Richard Booth Savage, die zelf bij de
bevrijding met vijf andere Canadezen sneuvelde.

Daarna weer de borden richting KNP 61 volgen.

M3

Monument bij Het Sluisje
Kanaal Noord 139, Apeldoorn
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De molen van Posterenk ligt tussen KNP 19 en 16.

M6

Albert van der Scheur en Gijs Numan slopen in de
nacht van 16 op 17 april 1945 over het sluisje naar de
Canadese bevrijders en voorkwamen met hun moedige
optreden een zware beschieting van Apeldoorn.
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Gedenkmuur Vliegveld Teuge
De Zanden 103, Teuge

Plaquette op de kerk in Wilp
Kerkstraat 35, Wilp

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de kerk in
Wilp veel schade te verduren. Op 12 april 1945 staken
Canadese troepen naar aanleiding van 'Operation
Cannonshot' met amfibievoertuigen vanaf Gorssel de
IJssel over. Er vonden zware gevechten plaats in en
rondom Wilp. Ter herinnering van de 19 Canadezen die
in de gemeente Voorst om het leven kwamen, zit er
een plaquette op de buitenkant van de kerk.

Dit monument is bereikbaar tussen KNP 41 en KNP 17.
Vlak voor de fietsbrug over het Kanaal ligt rechts het
monument en een informatiebord.
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De kerk van Wilp ligt aan de dijk, tussen KNP 19 en 16.

M7

Monument Canadese Leger Gorssel
Veerweg, Lochem

M9

Vlakbij de IJssel ligt een zwerfkei met een plaquette.
Daarop staat de tekst:
‘'Met de oversteek van de IJssel in Gorssel door het
Canadese leger op 12 april 1945 begon de bevrijding
van West-Nederland.‘'

u
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Dit monument is bereikbaar van KNP 17 (bij De Kribbe).
Maak hier een uitstapje richting KNP 27 en neem
de veerpont naar Gorssel. Hier aan het eind van het
fietspad rechtsaf de Veerweg volgen. Hier ligt aan
de rechterkant het monument. Daarna terug met de
veerpont richting KNP 17.
LET OP! Het 'Dommerholtsveer' over de IJssel vaart
veelal in het hoofdseizoen. Bij zeer laag of hoog water
van de IJssel is het veer mogelijk niet in bedrijf.
Kijk voor de actuele vaartijden op gorssel.nl.

M8

u

Dit monument herdenkt zes verzetslieden en twee
ondergedoken vliegeniers. In de nacht van zondag
op maandag 2 oktober werden deze acht mannen
overgebracht naar Het Apeldoornsche Bosch en daar
om 05.00 uur in de morgen gefusilleerd. Hun lichamen
zijn daarna op verschillende plaatsen in Apeldoorn
neergelegd. Bij ieder lijk werd een bord geplaatst met
het opschrift 'Terrorist'. Ze zijn daar drie tot vier dagen
blijven liggen om de bevolking schrik aan te jagen.
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Dit monument ligt tussen KNP 70 en KNP 30. Na de
oversteek bij verkeerslichten van de Zutphensestraat,
niet de borden richting KNP 30 volgen, maar rechtdoor
en de eerste weg rechts nemen (Laan van Groot
Schuylenburg) en vervolgens rechts aanhouden (nog
steeds Laan van Groot Schuylenburg). Rechts van
de weg staan een aantal informatieborden over Het
Apeldoornsche Bosch-drama (Joodse kinderen die hier
tijdens de oorlog afgevoerd zijn).
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Rij door tot aan de Lobsteinlaan (links) en hier staat
het monument. Vervolgens de borden richting uitgang
volgen. Bij de uitgang rechtsaf en vervolgens de borden
richting KNP 30 volgen.

Gedenksteen oversteek IJssel Wilp
Hoek Houtwalstraat/Marsstraat, Wilp

De gedenksteen staat vlak aan de IJsselkant ter
nagedachtenis aan de oversteek over de IJssel door
de Canadezen tijdens Operatie Canonshot waarbij 27
Canadese militairen om het leven kwamen.

Dit monument ligt tussen KNP 17 en 49. Vlak voor KNP
49, aan het einde van een meidoornhaag ligt links, bij
een paar bankjes onder aan de dijk, dit monument.

Monument Executie Groot-Schuylenburg
De Voorwaarts 61, Apeldoorn

Monument Maple Leaf

M10 Canadalaan hoek Loolaan, Apeldoorn
Een Canadese esdoorn (Maple Leaf) en een
gedenksteen met de tekst ‘'Deze boom werd geplant
op 29 december 1945 door Luit. Gen. G. G. Simonds
commandant van het Tweede Canadese Legerkorps

dat Nederland bevrijdde.’'

u

Dit monument ligt tussen KNP 29 en KNP 84. Als de
Vosselmanstraat overgaat in de Loolaan steek je de
Canadalaan over, tegenover Theater Orpheus. Op de
hoek van de Canadalaan – Loolaan staat rechts naast
het fietspad een esdoorn met een gedenksteen.

M11

De man met twee hoeden
Loolaan, Apeldoorn

Dit bronzen beeld ‘De man met twee hoeden’ van 4,60
meter is geplaats op een plateau van tegels met in reliëf
een esdoornblad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
speelden Canadese soldaten een belangrijke rol bij
de bevrijding van Apeldoorn. Dit monument - een
uiting van vreugde en van dankbaarheid voor de
herwonnen vrijheid - is een blijvend eerbetoon van
Nederland aan Canada. In de Canadese stad Ottowa
staat een identiek beeld, een tweelingmonument,
en symboliseert de vriendschappelijke band tussen
Canada en Nederland.
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Dit monument ligt bij KNP 84 aan de andere kant van
de Jachtlaan, naast de kruising met de Loolaan.

afstapmogelijkheden
Theeschenkerij Oegenbosch | tussen KNP 67 en 69
Zandenallee 5, Teuge | ma t/m zo van 10.00 tot 18.00 uur (als het
terrasweer is)
Brasserie The Hangar
De Zanden 105, Teuge | ma t/m vr vanaf 10.00 en za en zo vanaf
09.00 uur
Cést La Vie Marie | tussen KNP 99 en 74, vlak voor spoorovergang
Oude Rijksstraatweg 45, Twello | wo t/m zo van 11.30 tot 19.30 uur
De Waardige Waard | tussen KNP 74 en 12
Dorpsstraat 23, Twello | di t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur
Mario’s IJssalon | tussen KNP 19 en 16, einde Molenallee in Wilp
Rijksstraatweg 41, Wilp | di t/m zo van 12.00 tot 19.00 uur
De Kribbe | bij KNP 17, tegenover fietspad naar veerpont Gorssel
Weerdseweg 6A, Wilp | ma t/m zo van 10.00 tot 19.00 uur
Pitch en Putt Bussloo | bij KNP 97 een stukje richting KNP 98
Withagenweg 17, Wilp | ma en zo van 13.00 tot 19.00 uur, wo t/m
vr van 11.00 tot 19.00 uur en za t/m zo van 10.00 tot 19.00 uur
Café Restaurant Bosgoed | tussen KNP 73 en 72
Zwarte Kolkstraat 104, Wilp | wo t/m zo van 12.00 tot 20.00 uur
(za vanaf 16.00 uur)
Van der Valk Hotel Apeldoorn | tussen KNP 70 en 30
Landgoedlaan 26, Apeldoorn | ma t/m zo 24/7
Apeldoorn Binnenstad | tussen KNP 60 en 29
diverse horecagelegenheden
CODA Café | tussen KNP 60 en 29
Vosselmanstraat 229, Apeldoorn |ma t/m vr van 10.00 tot 17.30
uur, za van 10.00 tot 17.00 uur en zo van 13.00 tot 17.00 uur

