
 fietsroute
langs oorlogsmonumenten

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

kootwijk



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 
zijn direct langs de genoemde knooppunten te 
vinden.

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.

Wij wensen je veel fietsplezier!
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Kootwijk fietsroute
Afstand: 35 km 
Knooppuntenroute:

84 – M1 – 18 – 75 – M2 – 10 – M3 – 38 – 24 – 37 – M4 – 40 – M5 – 

41 – 42 – 43 – M6 – M7 - 50 – 59 – 29 – M8 – M9 – 84

 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.

Dit monument ligt bij KNP 84 aan de andere kant van 
de Jachtlaan, naast de kruising met de Loolaan.

 Executiemonument Hoog Soeren 
 Soerenseweg, Hoog Soeren

Dit monument herdenkt 16 Nederlanders die op 13 
april 1945 door de SD (Sicherheitsdienst) hier in het 
Kruisjesdal zijn gefusilleerd.

Dit monument ligt tussen KNP 75 en KNP 10. Op een 
gegeven moment zie je aan de linkerkant een fietspad 
uit het bos komen (Lammerspad). Bij de volgende 
gelegenheid waar je vanaf het tweerichtingenfietspad 
linksaf kunt slaan naar een bospad, bevindt zich dit 
monument aan de linkerkant van het bospad, even 
voorbij een balk, naast een rododendronstruik.

 Bevrijdingsboom Hoog Soeren 
  Bij de driesprong naast restaurant Het 
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Vanaf 1945 stond op deze plek 73 jaar lang (tot 2018) 
een Amerikaanse eik, ter herinnering aan de 17e 
april 1945. Toen bevrijdden Canadese troepen Hoog 
Soeren, waar geen Duitsers meer waren. Ze richtten 
daar een tijdelijk hoofdkwartier in. Het had ook minder 
goed kunnen aflopen, want rondom Hoog Soeren 
waren grote munitieopslagplaatsen. Op 16 april wilden 
de Duitsers de munitie vernietigen; de bewoners 
moesten het dorp verlaten. De schade bleef beperkt, 
doordat slechts een klein deel van de munitie werd 
opgeblazen. De eik is wegens ziekte weggehaald. 

Dit monument ligt vlak bij KNP 10 in Hoog Soeren. 
Bij KNP 10 even richting KNP 09 fietsen. En bij de 
splitsing zie je de bevrijdingsboom. Nou ja, boom... het 
is een boompje!  Daarna fiets je terug naar KNP 10.

 Radiozendstation Kootwijk
 Radioweg 1, Radio Kootwijk

Als je het bos uitrijdt, zie je links het voormalig 
Radiozendstation Kootwijk liggen, ook wel De 
Kathedraal genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gebruikte de Duitse Wehrmacht dit zendstation voor 
communicatie met U-boten in de Atlantische Oceaan. 
Zowel voor propaganda-uitzendingen, als stoorzender 
voor uitzendingen van Radio Oranje en de BBC.

 Oorlogsmonument Radio Kootwijk
 Radioweg 1, Radio Kootwijk

Dit monument van zandsteen, ca 1,20 m hoog, is een 
vrouwengestalte. Met haar rechterhand maakt ze een 
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sereen gebaar, in haar uitgestrekte linkerhand houdt 
ze een fakkel vast. Op het monument staan de vier 
namen van vier medewerkers van Radio Kootwijk die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. 

Dit monument staat bij KNP 40. Iets verder richting 
KNP 41 ligt aan de rechterkant dit monument, vlak na 
het bord Radio Kootwijk.

  Oorlogsgraven van het Gemenebest 
Algemene Begraafplaats Heidehof Ugchelen

 Engelanderholt 97, Ugchelen 

Op de begraafplaats Heidehof in Ugchelen staat een 
oorlogsmonument: een groot wit kruis, 'Het Kruis van de 
Opoffering'. Aan de voet daarvan liggen 55 vliegers en 
twee andere geallieerde slachtoffers begraven. Deze 
mannen sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
boven Apeldoorn en omgeving. Er zijn meer geallieerde 
vliegers in deze omgeving omgekomen en op Heidehof 
liggen dan deze 55 begraven. Na de oorlog zijn 18 
vliegers op andere begraafplaatsen herbegraven: vijf 
Canadezen in Groesbeek, zes Engelsen in Oosterbeek 
en zeven Amerikanen in Margraten. De tekst op de 
grafstenen maakt duidelijk hoe jong deze vliegers 
waren: de meesten waren pas tussen de 19 en 22 jaar 
oud. Een enkele was ouder; de hoogste leeftijd die 
wordt vermeld is 38 jaar. Ver van huis verloren deze 
jonge mannen hun leven: 49 Engelsen, drie Canadezen, 
twee Australiërs en één Nieuw-Zeelander.

Deze begraafplaats ligt tussen KNP 43 en KNP 50. Vlak 
voor de tunnel onder de A1 door, even rechtsaf naar 
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Engelanderholt en weer rechtsaf naar de hoofdingang 
van Heidehof. Na het bezoek terug en de weg richting 
KNP 50 verder volgen.

 Oorlogsmonument Ugchelen 
 Ugchelseweg, Ugchelen

Bij de ontginning van heidevelden in de buurt van 
Ugchelen werd in 1903 een 2000 kg zware zwerfkei 
gevonden. De steen is omstreeks 1920 versleept naar 
de hoek van de Ugchelseweg en de Hoenderloseweg. 
De status van de steen veranderde toen er in 1947 een 
bronzen plaat aan de kei werd bevestigd met de namen 
van de inwoners van Ugchelen die in de strijd tegen 
de Duitse bezetters hun leven hebben verloren. Vanaf 
dat moment was de steen een oorlogsmonument. Bij 
de renovatie van de Ugchelseweg in 1997 is de kei 
verplaatst en rondom is een klein parkje aangelegd, 
een monument waardig.

Dit monument ligt tussen KNP 43 en KNP 50. Het 
monument ligt aan de linkerkant tegenover de school 
op de hoek met de Hoenderloseweg. Een gedenksteen 
met een plaquette.

 Maple Leaf Loolaan 
 Hoek Canadalaan en Loolaan

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.’'

Dit monument ligt tussen KNP 29 en KNP 84. Als de 
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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.

  Voormalige Villa & Bunker Arthur Seyss-
Inquart 

 Loolaan 554, Apeldoorn

Van september 1944 tot mei 1945 was deze villa het 
hoofdkwartier van rijkscommissaris Arthur Seyss 
Inquart. Onder de heuvel in de voortuin bevindt zich 
de bunker waarin hij en zijn staf zich konden bergen 
wanneer er een luchtalarm was. Vlak na de oorlog werd 
de bunker door Seyss Inquart in haast achtergelaten. 
In de eerste jaren na de oorlog stonden duizenden 
mensen in de rij om een blik te werpen in deze 
schuilkelder die in de stijl van de Rijkscommissaris 
ingericht was. Begin jaren ’50 ebde de belangstelling 
weg en gingen de deuren op slot. In CODA kun je in 
het VR Lab door middel van virtual reality terug naar 
het jaar 1948 toen de bunker werd opengesteld voor 
publiek. Meer info: coda-apeldoorn.nl.

Dit monument ligt tussen KNP 29 en KNP 84 en 
bevindt zich onder het gebouw van Makelaar Hunnink 
& Hotrigter na huisnummer 554. De ingang is vanaf de 
Loolaan nog te zien.
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afstapmogelijkheden 

Hoog Soeren | vlak bij KNP 10

Pannenkoekenhuis & Restaurant Berg & Dal
Hoog Soeren 30, Hoog Soeren | ma t/m vr van 11.30 tot 20.00 uur, 
op za t/m zo vanaf 11.00 uur

Restaurant No°15 
Hoog Soeren 15, Hoog Soeren | ma t/m zo van 09.00 tot 21.00 uur

Brasserie Het Nieuwe Jachthuis
Hoog Soeren 55, Hoog Soeren | ma t/m zo van 10.30 tot 20.30 uur

Halte Assel | bij KNP 38
Assel 2, Hoog Soeren | ma t/m zo van 10.00 tot 20.30, in het 
weekend tot 21.00 uur

De Garage Radio Kootwijk | bij KNP 40
Radioweg 3, Radio Kootwijk | za en zo van 10.00 tot 18.00 uur

Van der Valk Hotel De Cantharel | bij KNP 43 linksaf 
Van Golsteinlaan 20, Ugchelen | ma t/m zo 24/7

De Ugchelse Berg – Het Leesten | bij KNP 43 Europaweg 
oversteken en rechtsaf 
Hoenderloseweg 191, Ugchelen | ma t/m zo van 09.30 tot 19.00 uur

Gelegenheid in Ugchelen | tussen KNP 43 en 50

Koffiehuis/Lunchroom ‘t Koffiehuus
Molecatenlaan 4A, Ugchelen | di t/m za van 09.00 tot 17.30 uur


