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Fietsersbond Bevrijdingstocht (met prijsvraag!) 
De route voert langs een aantal plekken die belangrijk zijn voor de bevrijding van Apeldoorn 

en omgeving. En deel gaat via de route die onze Canadese bevrijders in 1945 hebben 

gevolgd. In 2020 zou worden herdacht dat dat 75 jaar geleden was. 

Start:  Station De Maten (tussen de knooppunten 30 en 70) 
Lengte: ca 52 km 
Einde:  Het Sluisje, Apeldoorn 
 
                                M1                 M2     M3        M4, M5 
                                 |       |        |               | 
Station De Maten – 70 – 40 – 89 – 72 – 73 – 97 – 28 – 29 – 31 – 05 – 37 – 49 – 17 – 16 – 19 – 11 – 73 
– 74 – 99 – 69 – 03 - 91 – 57 – 66 – 17 – 61 Het Sluisje 
                      |                                     |           | 
                    M6                                 M7       M8 
M1 t/m M8 zijn locaties van oorlogsmonumenten langs de route (zie pagina 2). 

Tijdens de tocht fietst u door de IJsselvallei en deels langs de IJssel. Op twee plekken is 

aangegeven hoe u een monument dat niet direct aan de route ligt, kunt bezichtigen. Dit zijn 

‘Het Apeldoornsche Bosch’ en de Villa Laag Buurlo. Op de kaart en in de tekst wordt dan 

aangegeven hoe u moet rijden. Deze uitstapjes zijn uiteraard optioneel. 

Horeca onderweg (maar misschien nu niet vanwege corona...) 
- Tussen knooppunt 72 en 73: Café Bosgoed in Wilp-Achterhoek 
- Bij knooppunt 97 bij Bussloo even rechts: Pitch & Putt Bussloo 
- Bij knooppunt 05: Bakker Bril 
- Bij knooppunt 17: Café De Kribbe 
- Bij knooppunt 19 in Posterenk: IJssalon 
- Tussen knooppunt 11 en 74: Kringloop Twello (Rustpunt) 
- Tussen knooppunt 69 en 03 bij vliegveld Teuge: Takeoff Teuge. 

 

 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2861292
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De nummers 1 t/m 8 corresponderen met de oorlogsmonumenten die u onderweg tegenkomt: 

M1 – Het Apeldoornsche Bosch 
M2 – Ruïne Nijenbeek 
M3 – Oversteek IJssel 
M4 – Kerk Wilp, plaquette 
M5 – Molen Posterenk, plaquette 
M6 – Teuge, Lancaster bommenwerper 
M7 – Villa Laag Buurlo 
M8 – Het Sluisje 
  

Prijsvraag: 

1. Voor het ‘Herinneringscentrum Het Apeldoornse Bosch’ staat een boom met daarop de 

afstand tot allerlei plaatsen. Hoe ver is het van hier tot aan Auschwitz? 

2. In Wilp-Achterhoek (tussen KNP 72 en 73) staat op de parkeerplaats tegenover Restaurant 

Bosgoed een theekoepel. Wanneer is de theekoepel naar deze plek verhuisd? 

3. Tussen KNP 05 en 37 staan 3 identieke huisjes met meisjesnamen. Wat is de naam van het 

middelste huis? 

4. Tussen KNP 37 en 40 kunt u een uitstapje maken naar de ruïne van Kasteel Nijenbeek. Naast 

de ruïne staat de oudste populier van Nederland. Hoe oud is deze Canadese populier? 

5. Iets voorbij KNP 49 ligt aan de rechterkant een gedenksteen. Op welke datum zijn de 

Canadezen de IJssel overgestoken? 

6. Tussen KNP 16 en 19 komt u langs de kerk van Wilp. Wanneer overleed Lebuïnus die deze 

kerk gesticht zou hebben? 

7. Ook tussen KNP 16 en 19 komt u langs de molen van Posterenk. Hoeveel geallieerden 

sneuvelden er bij de bevrijding van Posterenk? 

8. Tussen KNP 73 en 74 komt u langs de Martinuskerk in Twello. Tussen de kerk en de school 

staat Huis Duistervoorde. Wanneer kwam het in bezit van Herman van Apeldoorn, een 

vooraanstaand lid van het Deventer koopmansgilde? 

9. Bij KNP 69 kunt u een uitstapje maken naar de tribune van Teuge. Naast de tribune staat een 

herinneringsplakkaat voor de slachtoffers van de crash met de Lancaster bommenwerper. 

Wat is de naam van de enige overlevende van deze crash? 

10. Tussen KNP 69 en 03 komt u langs vliegveld Teuge. Vlak voor het museum (voor ‘skydeck’) 

staat een gevechtsvliegtuig tentoongesteld. Wat is het nummer van dit vliegtuig? 

11. Bij KNP 61, bij het Sluisje in Apeldoorn, ligt een steen met een informatiebord van de 

Liberation Route. Wat is het nummer van dit informatiepunt? 

Stuur antwoorden op en win een prijs 

Stuur uw antwoorden vóór 1 juni 2021 naar apeldoorn@fietsersbond.nl. Onder de goede inzenders 

wordt een leuke attentie verloot. Twintig andere inzenders ontvangen een klein prijsje thuis. De 

uitslag komt in de nieuwsbrief van Fietsersbond Apeldoorn. 

https://www.apeldoornschebosch.nl/
https://denijenbeek.nl/
https://www.tracesofwar.nl/sights/1531/Monument-IJssel-oversteek.htm
https://www.tracesofwar.nl/sights/1532/Plaquette-Kerk-Wilp.htm
https://www.tracesofwar.nl/sights/71884/Plaquette-Carleton-en-York-Regiment.htm
https://www.tracesofwar.nl/sights/58705/Monument-Neergestorte-Lancaster-Bommenwerper.htm
https://www.tracesofwar.nl/sights/4677/Villa-Laag-Buurlo.htm
https://www.apeldoornendeoorlog.nl/monumenten-en-gedenktekens/monumentenlijst/bevrijding/gedenksteen-bij-het-sluisje/
mailto:apeldoorn@fietsersbond.nl
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In plaats van vanaf station rechtsaf te slaan naar De Groene Voorwaarts en de route 

richting knooppunt 70 te volgen, kunt u ook even langs de paviljoenen van Het 

Apeldoornsche Bosch fietsen waar zich de grootste tragedie tijdens de oorlog in Apeldoorn 

heeft afgespeeld. Op bovenstaande kaart is dit als rode lijn weergegeven. Door de 

coronacrisis is het terrein van ’s Heeren Loo (Groot Schuylenburg) beperkt toegankelijk!!! 

Het Herinneringscentrum (Museum) is wel bereikbaar. 

U slaat dan niet rechtsaf, maar linksaf bij De Groene Voorwaarts, en vervolgens bij de 

verkeerslichten rechtsaf het fietspad van de Laan van Erica op. Vlak vóór de verkeerslichten 

bij de Zutphensestraat slaat u rechtsaf en volgt u het fietspad. Meteen rechts bij 

huisnummer 76 ligt het Herinneringscentrum over de gebeurtenissen in Het Apeldoornsche 

Bosch. Dit kunt u eventueel bezoeken. 

Als het terrein van ’s Heeren Loo wegens corona nog afgesloten is, fietst u terug richting 

station De Maten, en vervolgt dan de borden richting KNP 70.  

Indien het terrein van ’s Heeren Loo wel toegankelijk is rijdt u verder. Sla na huisnummer 

250 linksaf, de Benjaminlaan in. Einde weg linksaf, de Laan van Groot Schuylenburg. Nu komt 

u langs de vier paviljoenen waar de Joodse psychiatrische inrichting tijdens de oorlog 

gevestigd was, met informatieborden langs de weg. 

Op een 3-sprong gaat u linksaf, richting huisnummers 170-184, nog steeds de Laan van Groot 

Schuylenburg. Vervolgens einde weg linksaf, en vervolgt u de route richting knooppunt 70. 

1- Museum 

Paviljoens 

Start: station De Maten 
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Het Apeldoornsche Bosch (1) was een Joodse psychiatrische inrichting, die van 1909 tot 

1943 gevestigd was aan de Zutphensestraat. In de nacht van 21 op 22 januari 1943 werd de 

instelling door de nazi’s ontruimd, en werden de patiënten en het personeel gedeporteerd en 

rechtstreeks naar concentratiekamp Auschwitz vervoerd. Dit was het enige transport dat niet 

via Westerbork liep. Bij aankomst in Auschwitz werden iedereen meteen vermoord; volgens 

sommigen in de gaskamers. Volgens Dr. Loe de Jong werd de gang naar de gaskamer 

overgeslagen en werden de patiënten rechtstreeks naar de gigantische vuurkuilen gebracht, 

waarin de lijken uit de gaskamers worden verbrand. Daar worden alle patiënten levend in de 

vlammen gegooid, die worden gevoed met een lading hout en petroleum, en vrijwel allen 

vermoord.  

Hoofdgebouw omstreeks 1930 

In de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog steeg het aantal opgenomen patiënten tot 

1181 in 1943 doordat Joodse patiënten op last van de bezetter niet meer in niet-Joodse 

instellingen mochten worden opgenomen en men bovendien meende hier beschermd te zijn 

tegen deportatie. In 1942 was er even een tekort aan personeel, toen men door de Duitsers 

gedwongen werd al het niet-Joodse personeel te ontslaan, maar al snel meldden zich veel 

Joodse medewerkers aan, onder wie Eli Asser (de schoonvader van Freek de Jonge) en zijn 

toekomstige vrouw Eva Croiset, tot er in 1943 330 personeelsleden waren.  

Aanvankelijk leek het erop dat de nazi’s Het Apeldoornsche Bosch ongemoeid zouden laten. 

In Apeldoorn sprak men van de ‘Jodenhemel’. Op woensdag 20 januari 1943 verscheen 

echter de Ordedienst van Kamp Westerbork en op het station van Apeldoorn werd een 

goederentrein met 40 wagons gereed gemaakt. De helft van het personeel en tachtig ‘lichte’ 

patiënten is in die nacht gevlucht en ondergedoken. In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 

22 januari 1943 werden alle patiënten in vrachtwagens naar de gereedstaande 

goederentrein gebracht.  

De trein vertrok de volgende ochtend en bracht de bijna 1200 patiënten en 50 van de 
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personeelsleden rechtstreeks naar Auschwitz, waar de patiënten bij aankomst direct zijn 

gedood. Het resterende, in Apeldoorn gebleven, personeel is samen met de laatste ruim 

honderd Joodse Apeldoorners in een gewone trein naar Kamp Westerbork gebracht en van 

daar gedeporteerd.  

Na de deportatie van de patiënten en personeelsleden werd het terrein van Het 

Apeldoornsche Bosch en kindertehuis Achisomog een ‘Erholungsheim’ voor de Waffen-SS. 

Op 2 oktober 1944 werd het terrein gebruikt voor de standrechtelijke executie van zes leden 

van de Verzetsgroep Narda en twee door hen verborgen, geallieerde piloten.  

Na de bevrijding werden tot 1946 Canadese verbindingstroepen in de gebouwen gelegerd. 

Vervolg de route via de KNP 70 – 40 – 89 – 72 – 73 – 97 – 28 – 29 – 31 – 05 - 37 – 49. 

 

 

Tussen knooppunt 37 en 49, daar waar de weg een scherpe bocht naar links maakt, kunt 
u rechts een grindpad volgen dat uitkomt bij de Ruïne Nijenbeek (2).  
Toen de Canadezen begonnen met Operatie Canonshot, hebben ze als eerste de Duitse 

commandopost uitgeschakeld, die op het dak van de ruïne gesitueerd was. Alle Duitsers die 

hier gelegerd waren, werden gedood, waaronder jongens van 16 jaar. 

Operatie Canonshot was de codenaam van het Canadese offensief, bedoeld om de Veluwe 

en West-Nederland te bevrijden. De Canadezen waren in Duitsland samen met de andere 

geallieerden (voornamelijk Engelsen en Amerikanen) de Rijn overgestoken. De Engelsen en 
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Amerikanen wilden zo snel mogelijk naar Berlijn, en de Canadezen - met een leger van 

250.000 man - kregen de opdracht Noord-Duitsland te bezetten en Nederland te bevrijden. 

De IJssel was een moeilijk te nemen hindernis. De Duitsers hadden alle bruggen 

opgeblazen, dus zochten de Canadezen tussen Zutphen en Deventer een plek om over te 

steken. Daarvoor moest als eerste de Duitse commandopost bij de ruïne van kasteel 

Nijenbeek uitgeschakeld worden. Dit gebeurde op 11 april 1945.  

Vervolgens werd er een rookgordijn over de 

IJssel gelegd, en na misleidende beschietingen 

staken het Patricia’s Canadian Light Infantry 

Regiment en de Seaforth Highlanders de rivier 

over. Onder aan de dijk bij knooppunt 49 (3) ligt 

nog een gedenksteen ter herinnering aan deze 

oversteek. 

Zonder al te veel tegenstand konden ze een 

bruggenhoofd vormen op de westelijke oever tot 

aan de weg Voorst-Wilp. Vandaaruit rukten ze 

de volgende dag op in noordelijke richting. Er werd hevig gevochten en de Canadezen leden 

gevoelige verliezen. ’s Avonds veranderden de Canadezen hun aanvalsrichting: nu ging het 

westwaarts, via Twello naar Apeldoorn. 

Bij Ruïne Nijenbeek staat een informatie-scherm waar u bewegende beelden kunt zien van 

de oversteek. Helaas is dit tijdens de coronacrisis tijdelijk buiten werking gesteld. 

 

Bij knooppunt 17 kunt u eventueel rechtsaf slaan, richting knooppunt 27, en met een 

veerpont de IJssel oversteken. Vlakbij knooppunt 27 ligt ook een gedenksteen.  

Nadat de Canadezen een bruggenhoofd hadden 

geslagen, bouwden ze hier een noodbrug om zware 

legervoertuigen de IJssel over te krijgen. 

Tussen knooppunt 16 en 19 is, vlak over de dijk in 

Wilp, op de muur van de kerk (4), een plaquette 

aangebracht om de 19 Canadezen te herdenken die 

de tijdens de eerste dag in de gemeente Voorst zijn 

omgekomen. 
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De weg vervolgend richting knooppunt 19, 

passeert u in Posterenk de molen (5).  

Hier een plaquette ter herinnering aan de 

Canadezen die op 13 april 1945 sneuvelden. 

 

 

 

 

 

Twello werd op 12 april bevrijd door een gewaagde aanval van infanterie die op tanks zo 

hard mogelijk het dorp binnenreed. De Duitse soldaten werden volledig verrast door de 

Canadezen die, schietend en luid schreeuwend “T’hello with Twello” (“Naar de hel met 

Twello”) door het dorp reden en renden. Vrijdag 13 april gingen de Canadezen verder in de 

richting Apeldoorn. Onderweg werd er tussen Teuge en Apeldoorn hevig gevochten. 
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Bij KNP 69 (6) kunt u even rechtdoor fietsen over een onverhard pad. Dit pad leidt naar 

een voormalige schaapskooi, met links ervan een soort tribune.  

Links naast deze tribune bevindt zich een monument ter nagedachtenis aan een 

bommenwerper die hier op 12 juni 1943 crashte op zijn retourvlucht uit Duitsland. 

 

Vrijdag 13 april 1945 gingen de Canadezen verder in de richting van Apeldoorn. Onderweg 

werd er tussen Teuge en Apeldoorn hevig gevochten. Aanvallen in de vroege morgen van 

zaterdag 14 april op de Broeksbrug (later Loobrug genoemd-Anklaarseweg) werd de brug 
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opgeblazen 50 meter voordat de tanks arriveerden. Ook bij de Deventerbrug ging het mis en 

gingen twee tanks verloren. 

 

Na de mislukte aanval op de Loobrug hebben de Canadezen een paar dagen gebivakkeerd 

bij Villa Laag Buurlo, naast de huidige kinderboerderij met dezelfde naam. Op de muur van 

deze villa bevindt zich nog een plaquette ter nagedachtenis aan twee gesneuvelde 

Canadese soldaten. Om deze plek te bekijken, volgt u de rode route, zoals aangegeven op 

de kaart hierboven:  

Bij de oversteek van de Anklaarseweg linksaf 

en het fietspad langs de Anklaarseweg blijven 

volgen tot iets voorbij het tankstation. Daar 

linksaf de Aristotelesstraat in en die blijven 

volgen tot de P-plaats tegenover huisnummer 

230 (7). Aan het eind van deze P-plaats ziet u 

links de villa liggen. 

17 
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Op zaterdagmiddag 14 april 1945 waren Captain Sims en Luitenant Rearden, officieren van 

het Royal Canadian Regiment (RCR) bij elkaar in Villa Laag Buurlo voor een bespreking. 

Een gevechtsactie om in de vroege ochtend de Deventerbrug te veroveren, was mislukt. Bij 

deze bespreking ging het waarschijnlijk om een plan voor een vervolgactie. De bediening 

van een Duits kanon ontdekte de Canadezen en beschoot de villa. Een granaat sloeg door 

de buitenmuur en verwondde beide officieren dodelijk. 

Terug naar de route: retour Aristotelesstraat en linksaf de Aristotelesstraat vervolgen. 

Rechtsaf einde weg over het fietspad van de Anklaarseweg. Bij de verkeerslichten linksaf het 

fietspad langs de Laan van Zevenhuizen volgen en daarna de route richting KNP 17 verder 

volgen. 

 

Tussen de knooppunten 17 en 61 passeert u het Apeldoorns Kanaal. Net over de brug, bij 

KNP 61, ligt links een gedenkteken (8). Hier eindigt de fietstocht. 

Het verhaal van de bevrijding van Apeldoorn begint hier: in de nacht van 16 op 17 april 1945 

slopen Albert van de Scheur en Gijs Numan over dit sluisje naar de Canadese bevrijders en 

wisten te voorkomen dat de stad onder Canadees vuur kwam te liggen. Apeldoorn ontsnapte 

aan een hevige artilleriebeschieting vóór de beslissende aanval over het Apeldoorns Kanaal.  

De dagen ervoor was de Canadese opmars voor Apeldoorn tot stilstand gekomen. De 

Broeksbrug over het Apeldoornse Kanaal werd door de Duitsers opgeblazen. De poging om 

de Deventerbrug te veroveren, mislukte. De Canadezen dachten dat de stad hardnekkig zou 

worden verdedigd door de Duitsers. De commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in 

Apeldoorn, Gijs Numan, was op de hoogte van de geplande Canadese aanval bij de 

Deventerbrug. Deze zou vooraf worden gegaan door een artilleriebeschieting. Men moest 

deze brug onbeschadigd veroveren. De Duitsers die de brug moesten opblazen gaven zich 

over aan de Binnenlandse Strijdkrachten. 

17 

61 



 

Pagina 11 van 11 Fietsersbond Bevrijdingstocht Versie: 2 april 2021 

In de nacht van 16 april stak Gijs Numan met een gids het kanaal over om zich bij de 

Canadezen te melden. Hun commandant geloofde niet dat de Duitsers waren weggetrokken. 

De geplande artilleriebeschieting zou doorgaan. Gijs Numan bood aan om de gevangen 

Duitsers op te halen. Na hen verhoord te hebben besloten de Canadezen Apeldoorn niet te 

beschieten, maar een nachtaanval uit te voeren. De brug en omgeving werden zonder 

tegenstand bezet.  

In de vroege morgen van 17 april schoot Gijs 

Numan drie lichtkogels af, als sein dat alles 

veilig was. Een geweldig lawaai vulde de 

Deventerstraat. Tanks kwamen aanrijden, de 

bevrijding van Apeldoorn was begonnen! Zo 

hadden de Canadezen - zo tegen half vijf in de 

ochtend - de oostkant van de stad stevig in 

handen. Direct daarna gaf de Canadese 

commandant orders aan de andere regimenten 

om bij zonsopgang de stad binnen te trekken. 

Midden op de ochtend waren het noordwesten 

en het centrum van Apeldoorn bevrijd. Om 

ongeveer 9.00 uur in de morgen kwamen de 

eerste troepen aan bij Paleis Het Loo. Een klein 

half uur later wapperde de Nederlandse vlag 

boven het bordes. 

De bevrijding van Apeldoorn was een feit. 

Tijdens hun leven zijn Numan en Van der 

Scheur niet geëerd met een gedenkteken voor 

hun dappere optreden. Pas op 17 april 2000 is 

de gedenksteen bij Het Sluisje onthuld. 


