loenen

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!

Loenen fietsroute



M1

De man met twee hoeden
Loolaan, Apeldoorn

Afstand: 65 km
Knooppuntenroute:

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.
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Bij de synagoge staat het Holocaust Monument.
Op een granieten thorarol vind je glazen bollen van
verschillende kleur en grootte. De glazen bollen staan
symbool voor de 592 joodse medeburgers die tijdens
de bezettingsjaren om het leven zijn gekomen. De
kleinsten verwijzen naar de omgekomen kinderen, de
grootsten naar de eerste dertien joodse mannen die
in oktober 1941 uit Apeldoorn werden weggevoerd
en vermoord in concentratiekampen. Het monument
is gemaakt door de Apeldoornse kunstenaar Tirza
Verrips.
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Holocaustmonument Synagoge
Paslaan 18, Apeldoorn
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Dit monument ligt tussen KNP 29 en KNP 60 voor de
Synagoge aan de Paslaan, vlak langs de route.

M3

De Dwangarbeider Apeldoorn
Marktplein 1, Apeldoorn

Aan de rechterkant van het gemeentehuis bevindt
zich het monument de ‘De Dwangarbeider’ ter
nagedachtenis van de vele dwangarbeiders. In de
kampen rond Rees waren veel inwoners uit Apeldoorn
terechtgekomen na een razzia op 2 december 1944.
Het monument is een roestvrijstalen zuil met drie
ringen van verschillende omvang. Tegen een kolom
is een bronzen beeldje aangebracht tussen twee
zijkanten: hij zit klem.
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Bevrijdingsmonument Oosterhuizen
Oude veen 19/21, Oosterhuizen

Het bevrijdingsmonument in Oosterhuizen bestaat uit
een zwerfkei met een plaquette met het Canadese
esdoornblad. Het monument is bedoeld om de
Canadese soldaten te herdenken die hier omkwamen
in 1945.

u

Dit monument ligt tussen KNP 60 en KNP 50, tegen de
muur, staat nog een informatiebord over de razzia van
2 december 1944.

Dit monument ligt tussen KNP 93 en KNP 51. Na
het bord Oosterhuizen linksaf eerste weg (Het Oude
Veen), na ca. 20 meter rechts een plein (tegenover
huisnummer 24) met daaraan het monument.

M6

Nationaal Ereveld Loenen
Groenendaalseweg 64, Loenen

Oorlogsmonument Ugchelen
Hoek Hoenderloseweg en Ugchelseweg

Nationaal Ereveld Loenen is een ongewone
begraafplaats. Het is de laatste rustplaats van bijna
4.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers: militairen, als

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.

ook gewone burgers: mannen, vrouwen en kinderen.
Zij verloren allen hun leven tijdens de Tweede
Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten
daarna- zoals in voormalig Nederlands-Indië of de
meer recente (vredes)missies. De graven liggen
niet in strakke rijen op een gladgeschoren grasveld,
maar in het bos, verspreid langs slingerende paden.
Elke eerste en laatste zondag van de maand (tussen
april en oktober) zijn er gratis rondleidingen. Ervaren
verhalenvertellers nemen je mee over het ereveld en
vertellen over slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog
en (vredes)missies sindsdien. De rondleidingen zijn
geschikt voor families. Tijd: 11.00 uur. Gratis deelname!
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Het monument ligt tussen KNP 50 en KNP 43 ter
hoogte van de 3-sprong met de Hoenderloseweg.
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Bij KNP 28 linksaf slaan (Groenendaalseweg). Na 1,25

km ligt aan de linkerkant van de weg het Nationaal
Ereveld Loenen. Na bezoek aan het Ereveld terug naar
KNP 28.

M7

Monument bij Het Sluisje

M10 Kanaal Noord, Apeldoorn

Monument De Woeste Hoeve
Oude Arnhemseweg 285, Beekbergen

In maart 1945 werden naar aanleiding van een aanslag
op de hoogste politie- en SS-chef in Nederland,
Hans Albin Rauter, 117 mannen doodgeschoten als
wraakneming. Dit gebeurde nabij de herberg De
Woeste Hoeve bij Hoenderloo. De mannen waren
Todeskandidaten, afkomstig uit diverse gevangenissen
in het land.

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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Bij KNP 41 rechtdoor de weg vervolgen richting
KNP 17. Vlak voor de fietsbrug over het kanaal ligt
rechts de gedenksteen met plaquette, alsmede een
informatiebord. Na het bezoek terug richting KNP 41.
Stenen in het Verzetsstrijderspark
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M11 Verzetstrijderspark 10, Apeldoorn

Het monument staat tussen KNP 85 en KNP 09.

M8

Oorlogsmonument Beekbergen
Teixeira de Mattospark, Beekbergen

In het Verzetsstrijderspark, net voorbij Villa Marialust
liggen in de grond 19 rechthoekige zwart granieten
stenen. Het zijn stenen die gezamenlijk een monument

Een herinnering aan twaalf omgekomen burgers uit
Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.
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Het monument staat tussen KNP 69 en KNP 92 in het
Teixeira de Mattospark.

M9

Bevrijdingsmonument Lieren
Lierderstraat, Lieren

Monument voor de bevrijding van Lieren door de
Princess Patricia's Canadian Light Infantry.
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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.

Het monument ligt tussen KNP 92 en KNP 93, ca. 80
meter voorbij de spoorwegovergang in Lieren links van
de weg.
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Het monument ligt tussen KNP 61 en KNP 04. Na het
landhuis rechts ligt rechts van de weg het monument,
direct aan de route.

afstapmogelijkheden
Apeldoorn Binnenstad | tussen KNP 29 en KNP 60
diverse horecagelegenheden in de binnenstad van Apeldoorn
Ugchelen | tussen KNP 50 en KNP 43
in het centrum van Ugchelen
IJskaffee De Kei
Ugchelseweg 253, Ugchelen | ma t/m zo vanaf 09.30 uur (alleen
hoogseizoen geopend)
Het Leesten | bij KNP 43 Europaweg oversteken en rechtsaf
Hoenderloseweg 191, Ugchelen | ma t/m zo van 09.30 tot 19.00
uur
Lieren | Vlak over spoorwegovergang
Huize Bloem
Tullekensmolenweg 80, Lieren | di t/m zo vanaf 10.00 uur (alleen
hoogseizoen geopend)
Oosterhuizen | Rustpunt Camping De Bosrand | Tussen KNP
93 en KNP 51
Wittekruisweg 47, Lieren | alleen hoogseizoen geopend
Vakantiepark De Hertenhorst | Tussen KNP 69 en KNP 92
Kaapbergweg 45, Beekbergen | do t/m di van 10.00 – 16.00 uur,
za vanaf 11.00 uur, zo vanaf 12.00 uur
TopParken, Recreatiepark Beekbergen
Kuiltjesweg 44, Beekbergen | ma t/m zo van 09.00 - 17.00 uur,
za t/m zo vanaf 10.00 uur
Lieren | Eetcafé De Nieuwe Ruysch | Bij KNP 94
Lierderstraat 73, Lieren | di t/m zo vanaf 11.00 uur

