Routebeschrijving Wandelroute Sporen WO2, lengte ca. 7 km
( LA = linksaf; RA = rechtsaf; RD = rechtdoor, RI = richting)
De nummers @... verwijzen naar de betreffende uitgebreide omschrijving in het boek Sporen WO2
in Markelo, dat voor 12 Euro verkrijgbaar is bij Tourist Info en boekhandel Prins, Grotestraat 16.
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Start bij Het Beaufort @1, Burg. de Beaufortplein 1 (tegenover Tourist Infocentrum Markelo)
In WO2 was dit het gemeentehuis met o.a. Distributiekantoor en Bevolkingsregister.
Op 4 februari 1945 pleegde het verzet hier een overval en werden 10.000 rantsoenbonnen
en 100 blanco persoonsbewijzen buit gemaakt voor de vele onderduikers. Op de muur een
plaquette van de Canadese Bevrijders van het Regiment Fusiliers Mont Royal.
Staande voor Het Beaufort ziet u aan de rechterkant een grote Rietveldstoel.
In WO2 stond hier Hotel Lichtendahl @ 2a, dat door de bezetter was gevorderd en bekend
werd als hotel met meisjes van plezier voor Duitse officieren.
Schuin links aanhouden en Stationsstraat oversteken naar Beaufortplein.
Links voor u ziet u het Gemeentelijk Oorlogs Monument @ 3 met op de triangel de namen
van alle 49 Markelose WO2 oorlogsslachtoffers.
RA langs linkerzijde parkeerplaats Beaufortplein naar boven lopen.
Tijdens WO2 stond hier links de oude Dorpsschool @ 2b. In 1944 werd deze school gevorderd
en ingericht als kazerne voor Duitse soldaten.
RD via de Schoolstraat met aan rechterkant groot appartementsgebouw naar de Bergweg
Op Bergweg LA
Na ca. 150 meter ziet u rechts huisblok 28-30 @ 4.
Tijdens WO2 woonde hier de joodse familie Schlosser. Alle 4 gezinsledenzijn opgepakt,
weggevoerd en omgebracht in Auschwitz.
In totaal zijn 16 joodse inwoners van Markelo omgebracht in concentratiekampen.
Na ca. 50 meter RA holle weg in (asfaltweg)
Bovenaan holle weg rechts stond Hotel De Markelosche Berg @ 5.
Ook dit hotel werd gevorderd als onderdak voor Duitse soldaten.
RD tot aan hekwerk Overijssels Verzetsmonument
Ga tussen hek door, loop links omhoog RI Overijssels Verzetsmonument @ 6.
De 3 zuilen stellen 3 bladzijden uit een boek voor met daarin de namen gegraveerd van alle
470 omgekomen Overijsselse verzetsstrijders. Let ook op het gedicht van V.E. van Vriesland.
Voor monument langs in halve cirkel terug naar zandweg
Op zandweg LA en na wit hekwerk RD
Pad volgen langs buitenzijde bosrand (draait 90o naar links)
Bij rustplaats met tafels en banken RD
Pad volgen tot klinkerweg
Op klinkerweg RA
Einde klinkerweg LA (Langeweg)
Asfaltweg volgen, op kruising RD
U passeert de hoofdingang van Landgoed Kattenbergse Hoeve.
Van 1 april tot 1 oktober is het terras geopend voor consumptiemogelijkheid.
Op kruising LA (Hogedijk)
Na bochtje LA, vóór hekwerk ruitercentrum, zandpad volgen
Op T-splitsing rechts aanhouden, dan links blauwe KnTs pijlen volgen
Tussen hekjes RD, wandelpad vervolgen
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1ste zandpad RA, schuin omhoog, blauwe KnTs pijlen volgen
Na de dikke veldkeien loopt u nu de loopgraven in @7.
Dit labyrint van 180 meter werd in 1943 aangelegd door arbeiders, die opgepakt waren
bij diverse razzia’s en daar te werk waren gesteld in het kader van Organisation Todt.
Blauwe KnTs pijlen volgen
Circa 50 meter na de loopgraven ziet u rechts een bomkrater @8
en een stuk bomscherf van een 500 ponder
Pad linksom volgen, (KnTs pijl) licht dalend tot het silhouet van gevallen vliegenier @9
Pad linksom volgen, na circa 20 meter zandpad RA, RI hekwerk (KnTs pijl nog volgen)
Zandweg RD oversteken, tussen hekwerk door en u bent bij de Dikke Steen @10
Na WO2 wilde de gemeente deze steen verplaatsen naar het centrum om als monument de
namen van de gevallenen er in te beitelen. Dit was toen echter financieel niet haalbaar.
Iets terug en zandpad rechtsom volgen (KnTs pijl), parallel aan zandweg
na hekwerk direct RA wandelpad (blauw bord) het bos in (KnTs pijl)
Na circa 200 meter bij pijl ‘’onderduikershol” vindt u een reconstructie van dit hol ca. 30 meter links
van de route (@11)
Terug naar het wandelpad en LA volgen tot aan de harde weg (Traasweg)
Op Traasweg RA (KnTs pijl)
Na circa 250 meter ziet u links, iets van de weg af, huisnummer 4 @11c.
In WO2 woonde hier de familie Roelvink, die onderdak bood aan onderduikers en vliegeniers.
Harde weg volgen, licht dalend, tot u links bij hekwerk het bord ‘’vliegtuigmotor” ziet (KnTs pijl)
LA door hekwerk en wandelpad volgen tot vliegtuigmotor-monument @12
Na monument wandelpad ca. 500 meter volgen tot aan asfaltweg
Asfaltweg naar links schuin oversteken (KnTs pijl) RI retentievijver
Voor retentievijver langs (linksom) pad volgen tot Koenderinksweg (klinkers)
Op Koenderinksweg RA
Einde weg voorrangsweg oversteken, wandelpad langs weiland aanhouden
Wandelpad volgen, steeds weiland aan rechterhand houden,
tot u de hoek van de begraafplaats links voor u ziet
Hier LA, Hemmelweg op
Aan einde Hemmelweg 2x rechts aanhouden
via parkeerplaats bent u bij vooringang van de Algemene Begraafplaats @13.
Hier komt u op het Ereveld met links 3 rijen graven met witte grafstenen van 17 omgekomen
bemanningsleden van 3 neergestorte bommenwerpers.
In het midden het graf van de Markelose soldaat Hendrik Olijdam, die op 10 mei 1940
sneuvelde tijdens de inval van de Duitsers.
Aan de rechterzijde ziet u de gedenkstenen van 4 Markelose verzetsstrijders: Hardenberg,
ten Hove, Romijn en Wondaal. Daarnaast 2 graven van burgerslachtoffers Wissink en Immink.

They gave their lives for our Freedom. Lest we forget !
-

Vanaf de Algemene Begraafplaats kunt u LA langs de rijksweg terug RI centrum,
waar u bent gestart.
- Meer uitgebreide informatie over bovenstaande route vindt u in het boek Sporen WO2 in
Markelo, dat voor 12 Euro verkrijgbaar is bij Tourist Info en boekhandel Prins, Grotestraat 16.
Deze route wordt u aangeboden door Stichting Herdenken en Vieren Vrijheid Markelo.
Meer informatie vindt u op onze Facebook-site en www.memorialmarkelo.nl.

