Wandeltocht historie Johan van den Kornputkazerne afstand 6,3 km
Omschrijving wandelpunten
001 Start bij het “Kelderbarretje” Johan van den Kornputkazerne (onder de poort door in de hoek rechts)
002 Twee onder een kap woningen Kallenkoterallee nummers 165 en 167 met ROOD KRUIS op het dak
003 Begraafplaats met militaire Oorlogsgraven Kallenkote
004 Bord Herdenkingsmonument 1944
005 Herdenkingsmonument 1944 zes Gefusilleerden Tweede Wereldoorlog op het Oefenterrein
006 Begin van de voormalig Duitse schietbaan
007 Einde voormalig Duitse schietbaan met Kogelvanger en Schijvenkuilen
008 Uitgang Oefenterrein met slagboom
Mogelijk lunch/koffie/thee in de Theeschenkerij van de Zorgboerderij “de Maargieshoeve”, Kallenkote
009 Spoorwegovergang Kallenkoterallee
010 Begin Dennenallee, andere kant voormalig zandpad naar voormalig Duitse schietbaan over de
Spoorlijn
011 Voorpoort Johan van den Kornputkazerne
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Wandelroutebeschrijving
Op de Johan van den Kornputkazerne Steenwijk vertrek bij: 001 het “Kelderbarretje”
Loop naar de achterzijde (oostzijde) van de kazerne via de Parade (tussen gebouw B en C) dan links langs de voormalige
Schuilbunker naar de achteruitgang (oostkant)
Steek de Dennenallee over en volg rechts het kleine paadje in oost-noord-oostelijke richting langs het hek van AFDOG-Defensie tot
aan de verharde weg Dopheide
Linksaf Dopheide volgen tot aan Kallenkoterallee, linksaf en Kallenkoterallee volgen langs aan linkerzijde voormalig schietterrein
Schutterij Steenwijk tot 1903.
Aan rechterzijde bij de nummers 165 en 167 oversteken: 002 Twee onder een kapwoningen met rood kruis op het dak,
inkwartieringsadres in de Tweede Wereldoorlog van Duits medisch personeel van het Veldlazaret, werkzaam in gebouw B op de
Kornputkazerne
Loop op de Kallenkoterallee (terug) naar de Spoorwegovergang en vervolg de weg Kallenkote naar: 003 Begraafplaats met militaire
Oorlogsgraven Kallenkote, hier ligt begraven naast de Oorlogsgraven(rechts achterin), de heer E. Verveer die met vijf anderen is
gefusilleerd op 13 oktober 1944 op het oefenterrein (op het bord begin begraafplaats staat een fout).
Vervolg de weg Kallenkote onder het viaduct door tot aan Kallenkote 19A aan overzijde: 004 Bord Herdenkingsmonument 1944
Dit zandpad (met fietspaadje) inslaan en volgen tot aan slagboom, dat is de ingang van het oefenterrein (008)
Vanaf de slagboom tankbaan oversteken en rechtdoor graspad volgen met kleine knik naar links en daarna rechts op het
oefenterrein, passeert een paaltje met gele kop en twee zandpaden; na een paar honderd meter vanaf de slagboom: 005
Herdenkingsmonument 1944 zes Gefusilleerden Tweede Wereldoorlog op het Oefenterrein
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plaquette:

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 24 JR. ZONDER VERZET ZOU ER GEEN
VRIJHEID ZIJN.'
Ongeveer 100 meter doorlopen in oostelijke richting, anders gezegd met de rug naar het monument naar rechtsvoor lopen: 006
begin van de voormalig Duitse schietbaan (zichtbaar zijn enkele zandgangen welke tussen wallen lopen in noordoostelijke richting)
Rechter 300 meter-baan volgen tussen de wallen door tot aan: 007 einde voormalig Duitse schietbaan met Kogelvanger en
Schijvenkuilen (hekwerk)
Links omlopen naar de andere 300 meter baan en weer terug lopen tot aan ATB-baantje rode route (begin schietbanen) en deze
volgen in noordwestelijke richting tankbanen oversteken; indien ATB-baantje een bocht maakt, rechtdoor lopen over de tankbaan
tot aan het ATB-baantje blauwe route (bosrand) en deze links volgen in westelijke richting tot aan: 008 uitgang Oefenterrein met
slagboom
Zelfde route weer terug langs zandpad (met fietspaadje) naar Kallenkote met bord Herdenkingsmonument (004) en daar links
afslaan weg Kallenkote volgen en mogelijk rechterzijde bij theeschenkerij “de Maargieshoeve” op nummer 19 iets te gebruiken (met
deze routebeschrijving een versnapering bij de koffie/thee)
Route verder (terug) volgen tot aan: 009 spoorwegovergang Kallenkoterallee daar links af de Steenakkers oplopen tot aan: 010
begin Dennenallee, andere kant weg met huis op Steenakkers 2 is het voormalig zandpad naar voormalig Duitse schietbaan over
de Spoorlijn
Rechts af Dennenallee (zandpaadje op grasweg) een paar honderd meter volgen dan links af bij het gele stenen tussenpaadje en
door de wijk “Kornputkwartier” in zuid-west-zuidelijke richting, Arsenaal oversteken, Bivak in, rechts af Kazerneplein in, naar: 011
voorpoort Johan van den Kornputkazerne.
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