
HERINNERINGS-FIETSROUTE
Tweede Wereldoorlog Steenwijk en omgeving
Lengte 31 km

Vertrek op de voormalige Johan van den Kornputkazerne
“het kelderbarretje” In het kelderbarretje zijn wand-
schilderingen te bezichtigen Duitse Kriegsmarine (zeemacht)
(zie 001) Het kelderbarretje is op afspraak te bezoeken.

Via de “Hoofdpoort”rechtsaf naar de Meppelerweg,
rechts aanhouden richting Steenwijk

U passeert Eet- en Pannenkoekenboerderij, voormalig
“Sportlust”
Na ongeveer 240 meter:
aan de linkerzijde (002) Rooms-Katholieke  begraafplaats
met civiele Oorlogsgraf (links achterin Johannes de Vries,
Burgerverzetsman)

Meppelerweg vervolgen bij rotonde rechtdoor.

Aan de rechterzijde (003) de Algemene Begraafplaats
Steenwijk met civiele oorlogsgraven (rechts achterin,
Hielke Schrale, Uilke de Jong en Pier Schipper, burger-
verzetsmensen)

Meppelerweg vervolgen tot aan het standbeeld van
Johan van den Kornput

Voor het standbeeld bij zebrapad de weg oversteken,
de stadsgracht aan de linkerzijde houden en de Molenwal
op, einde Molenwal voorbij de trap het schuine voetpad 
op naar de “ Steenwijker wallen”
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Hier mag (officieel) niet gefietst worden, dit pad over 
“de wallen”volgen, over het bruggetje  waaronder
de Onnastraat loopt

Aan het eind van “de wallen”het schuine voetpad af
en naar links de Kornputsingel oversteken

Links het Joods monument (004) tegenover de ingang
van “Rams woerthe”

Door de poort van Rams Woerthe, aan de rechterzijde
herdenkingsmonument Gevallenen Steenwijk, 
Bevrijdingsmonument (004) (ontwerp Hildo Krop)

Voor dit monument rechts het pad (officieel geen fiets-
pad) volgen tot aan de theekoepel, rechts de muziek-
koepel, bruggetje over en naar links, Gedempte
Turfhaven volgen, rechts aanhouden tot voorbij
het Steenwijkerdiep, dan naar links, Steenwijkerdiep
volgen, huizen aan de rechterzijde.

Tegenover de” Burgemeester Schippersbrug” naar 
rechts de Capellestraat volgen tot aan de Tukseweg,
hier linksaf de “Dolderbrug”over en weg vervolgen,
bij de rotonde rechts aanhouden tot hoek Tukseweg/
Pasmanweg

Aan de rechterzijde, Herdenkingsmonument Gevallenen
(005) in de voormalige gemeente Steenwijkerwold

Tukseweg volgen en voor cafe “de Karre”rechtsaf naar
de Bergweg
Bergweg volgen en direct na de spoorwegovergang
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linksaf de half verharde weg Wolterholten op

Wolterholten aan de rechterzijde geologisch monument (006)
“de Wolterholten” bomkrater (binnenin) aan de linkerzijde in
het noordwesten

Wolterholten vervolgen en bij de verharde weg linksaf over de
“IJzeren brug” , weg Witte Paarden, vervolgen tot aan de
Steenwijkerweg, deze oversteken naar de ten Holtheweg,
deze weg volgen tot aan de splitsing met de Zwarteweg
(half verharde weg)
Boerderij met geschiedenis (007): de boer Rense de Ruiter 
werd
hier achter zijn eigen boerderij dood geschoten.

Ten Holtheweg blijven volgen tot de weg overgaat in een 
klinker-
weg
Hier linksaf ’t Krullebossiepad  in en voetpad (officieel geen
fietspad) steeds rechts aanhouden (dicht tegen voetbalvelden 
aan)
Einde pad links, ingang Nieuwe begraafplaats 
Steenwijkerwold met
Herdenkingsmonument Gevallenen 1945-1962

Vervolgens naar rechts de Oldemarktseweg, aan de 
rechterkant 
de Protestantse kerk, begraafplaats naast de kerk met civiel
oorlogsgraf(008) Rense de Ruiter- schuin links achter de kerk

Oldemarktseweg vervolgen, en linksaf naar Gelderingen

Na 500 meter bij de Gelderingensteeg bij het bord RK begraaf-
plaats, linksaf en klinkerweg volgen (009) Rooms-Katholieke
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begraafplaats Gelderingen met civiel oorlogsgraf H.G. Bos
(burgerverzetsman)

Hierna rechtsaf klinkerweg vervolgen lang RK-kerk en links
Monument en bord van De Voorzienigheid

Bij cafe Gelderingen rechtsaf terug over de weg Gelderingen
Tot aan de Sparwinkel, linksaf Nijberslaan en bij T-splitsingen
de Conincksweg volgen tot aan de Oldemarktseweg,
hier linksaf, weg vervolgen en rechts de weg Marijen-
kampen op tot aan de kruising Bentekamp/Oldemarktse-
weg, deze oversteken en de weg Marijekampen vervolgen

De buurtschap Marijekampen passeren, de weg gaat
Over in Oldemeinenbos Willemsoord, bij de T-splitsing
Rechtsaf de Paasloregel op

Kruising met de Steenwijkerweg oversteken en de
Koninging Wilhelminalaan volgen

Op Steenwijkerweg 155 waar 200 jaar geleden de
woning van de fabrieksdirecteur stond, staat nu
“Eetcafe de Steen” de namen op de menukaart
verwijzen naar de geschiedenis van Willemsoord,
als kolonie 3 van de Maatschappij van Weldadig-
heid
Op vertoon van deze route, 2e kopje koffie gratis

Wilhelminalaan, vlak voor spoorwegovergang
rechts het voormalig station Willemsoord (010)
stationshalte is in 1935 opgeheven (bord met
uitleg)

Onder viaduct door en eerste straat rechtsaf

4



De Kerkhofslaan, na een paar honderd meter
aan de rechterkant:
Begraafplaats met militaire oorlogsgraven (011)
omgekomen vliegtuigbemanning

Verharde weg Kerkhofslaan/de Pol naar links
volgen rechtdoor de buurtschap de Pol,
voormalig Joods dorp van de kolonie der Weldadig-
heid
Daarna aan de linkerzijde de voormalige Joodse begraafplaats

Bij de T-splitsing Prins Willem Alexanderlaan linksaf en na 100 
meter rechtsaf de Löhnislaan in, tot aan het fietspad rechts 
aan
het begin van de bossen bij paddestoelnummer 21852 (knoop-
punt 91)
Hier rechtsaf het fietspad op tot aan brede zandweg de 
Woldweg
vlak voor paddenstoel 24149
Linksaf slaan op Woldweg/Rotterdamselaan (012) op de 
“Eese”
en deze weg volgen

Met blauwe paaltjes gemarkeerde halfverharde weg, deze is 
verhard met Rotterdams bombardermentspuin, volgen, deze
leidde naar het Duitse munitiedepot van Flugplatz Steenwijk/
vliegbasis Havelte

Na rechts de rododendron gepasseerd te hebben, hier heeft
Het Jachtopziener/Oud kampcommandantenwoning gestaan

Na ongeveer 100 meter linksaf, na ongeveer 90 meter, eerste
weg rechts, ziet u een “grasweg”= munitie-bunkerweg van de
munitiebunkers voor de vliegbasis Havelte
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Hier stonden de munitiebunkers (013) van voormalige vlieg-
basis Havelte

Rechtsomkeer maken en linksaf halfverharde weg Woldweg
vervolgen, na ongeveer 200 meter dus ongeveer 60 meter
voor slagboom rechtsaf
Halfverharde weg met Rotterdams bombardementspuin 
en blauwe paaltjes volgen en aan de rechterzijde is de “grens-
greppel tussen De Bult/de Eese” tot aan de grote open ruimte
met heide en dennenbomen in het bos

Vervolgens gelijk rechtsaf slaan zodat het open heideveld aan
de linkerzijde is, aan de rechterzijde de keet van de 
vrijwilligers
Staatsbosbeheer Eeserveld/Woldberg passeren
links , Prehistorische Grafheuvels(013) Karrensporen
en een Pistool-schietbaantje in het midden van de heide

Dit pad verder vervolgen langs wandelaarpaal B25,
dan wordt links net als rechts, ook bos
Tot aan verhard fietspad hierop linksaf en bij kruising
Door de knik rechtdoor fietspad weg Eiderberg volgen

De”Eiderberg”af fietsen, fietspad gaat schuin over de 
halfverharde weg naar linkerzijde weg

Aan de linkerzijde “Fredeshiem”/Duits verbindingscentrum
rechts boerderij met geschiedenis, aan de voet van de
Eiderberg

Bij “Buitengoed Fredeshiem” krijgt u bij gebruik van
kopje koffie/thee op vertoon van deze routebeschrijving
iets lekkers
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Bij de T-splitsing linksaf en fietspad Bultweg op via
buurtschap De Bult
Gaat over in verharde weg na passeren “Residence
De Eese”, rechtsaf fietspad op Onderduikersweg
(015) deze volgen tot aan het einde bij de T-splitsing
Eesveenseweg
Linksaf fietspad Eesveenseweg tot aan de rotonde
oversteken en rechts de weg Eesergaard op in de wijk
Eeserwold, knooppuntroute 36 volgen, knooppunt 36
volgen, eerste weg rechts Eesercampus tot aan fietspad

Fietspad het Eeserpad volgen tot aan de weg Wulpen,
Einde fietspad rechtsaf bij de Stuw op de Eesveense
Hooilanden, weg wulpen volgen tot aan buurtschap
Kallenkote
Rechtsaf de weg Kallenkote volgen tot aan zijweg Kievitweg
boerderij met geschiedenis (0016) op de hoek Kallenkote 20,
onderkomen voor Joodse onderduikers

Weg Kallenkote volgen tot aan bordje 
“Herdenkingsmonument
1944”, linksaf zandpad/fietspaadje op bij slagboom, rechtdoor
tankbaan oversteken, gele paaltjes volgen, vanaf hier slecht/
niet te fietsen, graspad rechtdoor volgen met kleine knik naar
links en rechts op het oefenterrein, onderweg twee 
zandbanen
oversteken en paaltjes met gele kop langs deze route
Totaal een paar honderd meter afstand tot aan:
“Herdenkingsmonument 1944, zes gefusileerden Tweede
Wereldoorlog”
Op deze plek zijn op 13 oktober 1944 door de bezetters
gefusilleerd: F.H. ten Berge 21 jr, H.G. Bos, 36 jr, U. de Jong 47 
jr,
P. Schipper 43 jr, E. Verveer 35 jr, J.A. de Vries 34 jr.
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Zonder verzet zou er geen vrijheid zijn

Zelfde route weer terug naar de weg Kallenkote, linksaf de 
weg
Kallenkote richting Steenwijk onder viaduct door

Voor de spoorwegovergang aan de linkerzijde begraafplaats
Kallenkote
Begraafplaats met militaire Oorlogsgraven (018) 
(Gemenebest/
Commonwealth War Graves (vliegtuigbemanning en 
gesneuvelde
Engelse militairen)

Weg volgen over de spoorwegovergang en direct daarna 
linksaf
Weg de Steenakkers

Vervolgens, na passeren verharde weg rechts Kraaiheide, het
graspaadje rechtsaf Dennenalle op, bij bewijzeringspaal B89

Over het zandpaadje Dennenallee langs de wijk 
Kornputkwartier
naar achteringang kazerne
Aan het einde van het zandpaadje Dennenallee linksaf het 
voor-
malig kazerneterrein op

Einde (019) op de voormalig Johan van den Kornputkazerne in
Steenwijk bij het “Kelderbarretje”

001 Start fietstocht op voormalig Johan van de
        Kornputkazerne te Steenwijk bij het “Kelderbarretje”
        met wandschilderingen Duitse Kriegsmarine
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002 Rooms Katholieke begraafplaats Meppelerweg met
        Civiel Oorlogsgraf
003  Algemene begraafplaats Meppelerweg met civiele 
         Oorlogsgraven
004  Herdenkingsmonument Joods Monument en Gevallenen
         Bij villa Rams Woerthe
005  Herdenkingsmonument Gevallenen Tuk, voormalig
         Gemeente Steenwijkerwold
006   Bomkrater bij geologisch monument Wolterholten
007   Boerderij met geschiedenis op V-splitsing Ten Holtheweg
          en Zwarteweg
008    Begraafplaats Protestantse kerk te Steenwijkerwold
           Met civiel Oorlogsgraf
009    Rooms Katholieke begraafplaats Gelderingen met
          civiel oorlogsgraf
          “Eetcafe De Steen”mogelijk lunch/koffie/thee o.i.d.
010  Voormalig station Willemsoord
011  Begraafplaats Willemsoord met militaire Oorlogsgraven
012  Woldweg/Rotterdamselaan op de Eese
013  Munitiebunkers vliegbasis Havelte/Prehistorische graf-
         heuvels en Karrensporen op de Eese
014  Fredeshiem, Duits verbindingscentrum/Boerderij met
        geschiedenis, de Eese (voet Eiderberg)
         Fredeshiem mogelijk lunch/koffie/thee o.i.d.
015  Onderduikersweg de Bult
016  Boerderij met geschiedenis  op Kallenkote 20
017  Herdenkingsmonument 1944, zes gefusilleerden
        Tweede Wereldoorlog op het oefenterrein
018  Begraafplaats Kallenkote, met militaire Oorlogsgraven
019  Einde “Kelderbarretje” Johan van den Kornputkazerne 
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