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10 mei 1940, de dag dat Nazi Duitsland Nederland
binnen viel. Ook al was de capitulatie pas op 15 mei, 
toch werd het veilige leven van alle Nederlanders opeens 
onzeker. Het gewone leven was plots voorbij. De buurman
waar je altijd zo mee kon lachen en alles kon delen, was 
hij nog te vertrouwen of helpt hij de bezetter? Ik woon 
dicht bij het spoor wat een belangrijke aanvoerroute is 
van de bezetter om zich te kunnen bevoorraden, zijn we 
hier wel veilig van luchtaanvallen? En even later moesten
alle Joodse landgenoten zich afvragen of ze de oorlog 
wel zouden overleven, of dat er iemand uit het gezin het 
einde van de oorlog wel zal meemaken. Vervolgens 
werden de vijandelijkheden steeds erger. Mensen werden
afgevoerd, alles ging op de bon, mensen werden als 
represaille neergeschoten of op een andere verschrikke-
lijke manier om het leven gebracht. Tegenwoordig lijkt 
het allemaal zo onwerkelijk. Toch heeft zich dit alles ook 
in Wierden afgespeeld. De Joodse mensen die werden 
afgevoerd of jarenlang als dieren moesten leven door 
onder te duiken waarbij ze niemand meer konden 
vertrouwen. De 20 mannen die uit represaille gefusilleerd 
aan de Almelosestraat en de Rijssensestraat. Of de familie 
Boom aan de Dikkensweg die een jong kind verloren bij 
een bombardement op de spoorlijn. En dan nog de vele 
vliegtuig crashes binnen de gemeente. Vrijheid is niet zo 
vanzelfsprekend als dat het lijkt. Voordat ik op 10 jarige 
leeftijd met mijn vader op pad ging om de lichtroute van 
destijds te volgen (50 jaar bevrijding), drong het allemaal 
niet zo door. Natuurlijk werd er op school wel aandacht 
aan	besteed	maar	ja…	Ik	fi	etste	elke	dag	naar	school,	kon	
buiten spelen wanneer ik wilde en elke avond stond er 
een groot bord eten voor mijn neus en kreeg ik een draai 
om mijn oren wanneer ik mijn bord niet leeg at. Oorlog 
wat is dat? De route van destijds liet me zien hoe het er 
toen aan toe ging maar ook op deze plek. De plek waar 
ik speelde en vrij kon bewegen. De plek waar eten in 
overvloed was. De plek waar ik mij zo veilig achtte, was 
ooit een hel op aarde waar sommige mensen niet vrij 
over straat konden, en voedseltekorten heerste. Hoe heeft 
dat hier ooit kunnen gebeuren? En hoe naïef zouden we 
zijn als we nu zouden zeggen van: “Dat is nu niet meer 
mogelijk.” Natuurlijk is het minder voor de hand liggend
dat er een land binnen komt vallen. Maar de wereld 
verandert en zo ook de gevaren. Terrorisme komt steeds 
vaker voor en je weet nooit waar en hoe het zal toeslaan. 
Tegenwoordig heb ik zelf kinderen. De oudste is 6. 
Ik probeer haar al te laten zien wat er in Europa gebeurd 
is. We gaan het ene naar het andere museum door in 
heel Europa. Maar ook voor haar is het natuurlijk een 
associatie met ver rijden. Ver van huis. Totaal niet 
beseffen dat alles ook op de grond van ons veilige huis 
heeft afgespeeld. Ik besefte me dat dit jaar een heel 
belangrijk jaar zal zijn. De mannen, die er voor hebben 
gezorgd dat mijn kinderen kennismaken met de gruwel 
historie door museum bezoeken i.p.v. het zelf te moeten 

ondervinden, zullen waarschijnlijk voor de laatste keer 
bejubeld worden. Ik heb wel eens het gevoel dat bij elke 
veteraan die we kwijtraken een stukje bewustwording 
verdwijnt. Ik dacht terug aan toen ik een jongetje van 10 
was en vond dat de lichtroute terug moest komen. Samen 
met mijn vader en broer hadden we het er wel eens over. 
Ik zal het eens opperen dacht ik. Nu ligt er een lichtroute 
van 80km voor u klaar. Gemaakt door mensen die graag 
mee wilden werken. Helaas zijn er nog veel meer mensen 
die dat ook hadden gewild maar die we door omstandig-
heden helaas niet hebben kunnen bereiken. Ik wil de 
sponsoren bedanken die hebben meegedragen aan dit 
fantastische resultaat. En alle deelnemers wil ik bedanken
voor de vele werkzaamheden en uren die ze in de 
projecten hebben gestopt maar vooral voor de verhalen 
die nu op deze manier doorverteld worden. De verhalen 
die zich op deze veilige plek afgespeeld hebben. Het 
verhaal wat ik nu aan mijn dochter kan laten zien. Al zal 
het voor haar misschien wat vroeg zijn om te onthouden 
maar het zal haar zeker duidelijk worden dat ook hier 
rondom Wierden veel is gebeurd. Dit is mogelijk door 
de inwoners van Wierden die zich de laatste maanden 
hebben ingezet om de gebeurtenissen uit de geschiedenis 
weer gedeeltelijk zichtbaar te maken. 

Ik nodig iedereen uit om de routes te gaan volgen. 
En neem alstublieft de kinderen mee. Laat ze inzien dat 
vrede niet voor de hand liggend is en dat ook voor de 
vrede hier veel leed is geweest. Daarnaast wens ik 
iedereen veel plezier toe bij het bekijken van de 
prachtige creaties.

Met vriendelijke groet,

Bart Beldman
Initiatiefnemer lichtroute

Voorwoord
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De route is opgedeeld in 4 routes. Route centrum, 
route noordwest, route zuidwest en route zuid. 
De routes zijn afzonderlijk te volgen en hoeven niet in 
een bepaalde volgorde afgelegd te worden. 
De routes zijn naast dit boekje ook te vinden op internet. 
www.vrijheidwierdenenter.nl/lichtroute.Ook is het 
mogelijk om de route met een smartphone te volgen via 
de app OnRoute, welke te downloaden is voor IOS en
Android. Als je de app opent kan je bij het tabblad “routes
online” de verschillende routes downloaden. (Extra infor-
matie zal op de website www.vrijheidwierdenenter.nl/
lichtroute geplaatst worden).

Als je ze gedownload hebt, kan je via de app de navigatie 
starten en deze leidt je over de routes.

Op de routes zal je QR-codes tegenkomen. Deze kan 
je scannen met een smartphone. Je zal dan worden 
doorgelinkt naar een locatie op de bovengenoemde 
website. Hier staat alle informatie over de versieringen 
en/of bouwwerken die je vanaf daar tegen zal komen. 

Houdt er bij het volgen van de route rekening mee dat u 
een gewone verkeersdeelnemer bent en dus gewoon aan 
de	wegenverkeerswet	moet	houden.	Zorgt	u	er	op	de	fi	ets	
vooral in de buitengebieden voor dat u goed zichtbaar 
bent.

Op de volgende pagina’s zult u de routes zien met daarbij 
de routebeschrijving en tevens de QR codes. Deze QR 
codes komen overeen met de code die bij het begin 
van de lichtroute onderdelen staan. Mocht er een fout 
optreden bij het scannen van een QR code in dit boekje, 
dan kan het zijn dat de QR code is gewijzigd in de tijd 
tussen het maken van dit routeboekje en het volgen van 
de route. We proberen er voor te zorgen dat op de routes 
de juiste QR-codes beschikbaar zijn. Bij elke route is een 
route beschrijving toegevoegd. De bezienswaardigheden 
zijn hier met een letter in het rood aangegeven. En in de 
plattegrond met een letter

LA  =  Linksaf
RA  =  Rechtsaf
RD  =  Rechtdoor

Kijk voor vertrek op de website www.vrijheidwierdenenter.nl voor eventuele mededelingen, 
afgelastingen of omleidingen.

Uitleg route

Tijdens de voorbereidingen van de lichtroute is er oorlog uitgebroken in 
Europa. Rusland viel Oekraïne binnen met al het bijkomende leed. 
Dit maakt voor ons nog duidelijker dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. 
Daarom is het des te belangrijker dat we hier bij stil staan en in onze 
handen mogen knijpen dat we hier nog in vrede mogen leven. En laten 
we hopen dat de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne snel ten 
einde komen. 

Om de mensen in Oekraïne te kunnen helpen heeft de stichting vrijheid 
Wierden Enter besloten om tijdens alle festiviteiten te collecteren voor 
Oekraïne. Dit kan ook via bijgevoegde QR-code.

Collecte tbv oekraine
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In verband met de verwachte drukte willen we iedereen vragen om de volgende huisregels in acht te nemen. 
Dit voorkomt oponthoud en ergernissen.

• Zorg dat u zich aan de wegenverkeerswet houdt. 
• Automobilisten, voor het laten scannen van de QR-codes kunt u langzamer rijden maar ga niet onnodig
 stilstaan op de weg. 
• Laat de QR-codes scannen door een bijrijder.
• Laat de verhalen welke u op de smartphone tot u krijgt door een bijrijder voorlezen.
• Fietsers, houd er rekening mee dat u een kwetsbare verkeersdeelnemer bent. Ga daarom nooit stilstaan
 midden op de weg!
•	 Fietsers,	u	dient	met	twee	handen	aan	het	stuur	te	fietsen	en	sinds	1	juli	2019	is	het	niet	toegestaan	om	telefoon,	
	 navigatie	systeem,	tablet	of	muziekspeler	vast	te	houden	tijdens	het	fietsen.	Wanneer	u	uw	telefoon	gebruikt	als	
 navigatie, zorg er dan voor dat u de telefoon in een houder op het stuur zet. Voor het scannen van de QR-code dient
 u stil te gaan staan voor u uw telefoon pakt. (Let op voor het overig verkeer!)

Met z’n drieën zijn we de afgelopen jaren bezig geweest met het organiseren van de lichtroute. Ook bij ons was het 
frustrerend om het elke keer maar uit te moeten stellen. Maar we zijn zeer blij met het resultaat dat wij met de 
inwoners van de gemeente Wierden hebben bereikt. We hoorden tijdens de voortgang vele verhalen dat het, met 
z’n allen werken aan de bouwwerken, ook heeft gezorgd voor veel gezelligheid in de buurt. We hopen dan ook dat 
dit een terugkomend tafereel is en dat we met z’n allen terug kunnen kijken op een geslaagde lichtroute. 

Namens ons drieën; Bedankt en good goan!

Huisregels
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1. Start in de Wilhelminastraat vanaf Kedingen richting
 Smeijerskampstraat.
A. Wilhelminastraat - Algonquin regiment
2. Sla aan eind RA naar Smeijerskampstraat
3.  Sla aan eind van de weg RA naar Stamanstraat.
B. Stamanstraat - Bevrijdingsboog
4. Sla de eerste weg LA naar Kruissteenweg.
5. Sla de eerste weg RA naar Jacobsonstraat.
6. Sla de 2e weg LA naar Jacobsonstraat (rij om het speelveld).
C. Jacobsonstraat - Oorlogstafereel
7. Ga vervolgens RA naar Jacobsonstraat.
8.  Sla aan eind RA naar Kruissteenweg.
9. Sla de 2e weg RA naar Abraham Kuyperstraat.
10. Ga de 1e weg rechts naar Savornin Lohmanstraat.
D. Wierden West - Bevrijding
11. Rij via de Dr. Schaepmanstraat om het grasveld weer
 richting Abraham Kuyperstraat.
12. Ga LA naar Abraham Kuyperstraat en sla meteen 
 RA naar Savornin Lohmanstraat.
13. Ga de 1e weg RA naar Admiraal de Ruyterweg.
14. Sla aan eind van de weg RA naar Jan Jansweg.
E. Wierden West - Het verzet kraakt
15. Sla 2e weg RA naar Eerste Esweg.
16. Sla 1e weg LA naar Jalinkstraat. 
17. Sla 3e weg LA naar Wethouder van Buurenstraat.
18. Sla aan eind RA naar de Nijverdalsestraat.
F. Nijverdalsestraat - Bevrijding Nijverdalsestraat
19. Sla 2e weg RA naar Schoolstraat (volgen naar Marktstraat)
20. Blijf de Marktstraat volgen (linksaf slaan)
21. Sla vervolgens LA naar Kerspel.
G. Centrum - De kleine Muis
22. Aan eind van de weg LA naar Nijverdalsestraat.
23. Sla 2e weg RA naar Vossenbeldstraat.
24. Ga aan het eind van de weg links naar Kerkstraat.
H. Centrum/station - Treinbeschieting
25. Ga aan het eind van de weg LA naar Spoorstraat.
26. Sla RA naar de Marke en ga over het spoor naar Hexelseweg.
I. Hexelseweg - Oorlog en vrijheid
27. Sla op de kruising LA naar Industrieweg.  
J. Het Loo - Gevangenen kersttrein
28. Sla de 2e weg RA de Looweg op. 
29. Sla aan eind van de weg RA de Hexelseweg op.
30. Ga op de kruising links de Industrieweg op.
31. Neem de 1e weg links naar West Kluinveenweg.
K. Kluinveen - Vrijheid
32. Sla de 1e weg RA naar Kupersweg.
33. Ga aan eind RA naar Vriezenveenseweg en sla meteen
 LA naar Stouweweg.
34. Sla de 2e weg LA naar Hooiland.
35. Ga RD op Hooiland
L. Hooiland - EHBO en Ardennenoffensief
36. Ga aan het einde van de weg RA naar Hooiland. 

M. Hooiland - Dropping
37. Blijf de Hooiland volgen en sla 2e weg LA via de
 Sikkel naar Garf. 
38. Sla 2e weg RA naar Stoppelland.
39. Sla 4e weg RA naar Stoppelland verlaat woonwijk.
40. Ga aan eind LA naar Stouweweg en sla direct RA naar 
 Stouweweg welke overgaat in Aadorpsweg.
N. Aadorpsweg - Canada & Vrijheid
41. Sla RA naar Korianderhof.
O. Korianderhof - Olietrein
42. Volg Korianderhof en sla bij de Lavendelhof LA.
43. Sla aan eind van de weg LA de Kruizemunthof in.
P. Kruizemunthof- Vrijheid kunstenaar Escher 
44. Sla aan eind van weg RA weer de Aadorpsweg op.
45. Sla aan eind van weg RA de Almelosestraat op.
46. Sla bij de T-splitsing RA.
47. Neem op rotonde 1e afslag en sla RA naar Dillelaan.
48. Sla LA de Venkellaan in en blijf deze volgen. 
Q. Venkellaan/Kamillelaan - Tentenkamp
49. Sla aan eind van de weg RA naar Kamillelaan.
50. Blijf op Kamillelaan tot kruizemunthof en sla LA.
51. Blijf de kruizemunthof volgen. Deze gaat over in
 de Dahliastraat.
R. Dahliastraat/Hortensiastraat - Vier de vrijheid
52. Sla LA de Violierstraat in en sla LA bij Almelosestraat.
S. Almelosestraat - In de vuurlinie
53. Neem op rotonde de 1e afslag en sla RA naar Kastanjelaan.
54. Sla de tweede weg LA naar Elzenlaan. 
T. Elzenlaan - Posters en Foto’s
55. Sla aan eind van de weg RAen blijf de Grote Maatweg
 volgen en sla RA bij Beukenlaan. 
56. Sla LA de Lindelaan 
U. Lindelaan - Versiering
57. Sla 1e weg in en sla LA de Iepenlaan in.
V. Iepenlaan - Bevrijding van Wierden
58. Sla aan eind RA naar Grote Maatweg en sla 1e weg
 RA naar Meidoornlaan.
W. Meidoornlaan - Parachutisten en Canadezen
59. Rij de Meidoornlaan uit en ga RD de Esdoornlaan.
X. Esdoornlaan - Canadeze bevrijders
60. Sla op de Rijssensestraat RA, volg de bocht naar
 rechts naar de Burgemeester J.C. van den Bergplein.
61. Sla vervolgens linksaf de Appelhofstraat in.
Y. Appelhofstraat - Onze strijders
62. Sla de 3e afslag LA de kerkhofstraat in. 
Z. Kerkhofstraat - Trees is getrouwd met een Canadees
63. Sla aan het einde van de weg rechtsaf de Stationstraat in.
ZA. Centrum/station - Families 
64. Sla aan eind RA naar Stationsplein 
ZB. Dikkensweg - Boerderij

Einde van Lichtroute centrum Wierden. 

Route centrum brengt je langs de meeste versieringen in de dorpskern van Wierden en Het Loo. Gezien de drukte in het 
dorp willen we u wel aanraden om de route per fiets te volgen. Is dat niet mogelijk dan kunt u alsnog de auto pakken.

autoRoute centrum Wierden

Wilt u nog een bezoek brengen aan één van de thema´s in het centrum of aan de begraafplaats?
Dan kunt u een parkeerplek zoeken op de parkeerplaatsen bij van Buuren of bij het zwembad de Kolk.
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Route centrum heeft, ondanks dat het de kortste route is, de meeste deelnemende buurten. In deze route kijkt u na bijna
elke bocht uw ogen uit. Zoveel verschillende thema’s en bouwwerken waar enorm veel aandacht aan is geschonken. 
Deze route mag u zeker niet missen. Gezien de relatief korte route en de hoeveelheid bouwwerken raden we u nogmaals
aan	om	de	route	per	fi	ets	af	te	leggen.	De	QR	codes	hieronder	linken	naar	de	websites	van	de	buurten.	De	foto’s	
op deze pagina’s zijn een impressie van wat er te verwachten valt in de verschillende buurten. Naast de buurten op 
deze pagina’s zijn er veel meer buurten die meewerken aan de lichtroute, maar hebben geen ruimte op de website 
gereserveerd waardoor er geen QR code geplaatst kan worden.

Stamanstraat Wierden West

Korianderhof

Centrum Wilhelminastraat Iepenlaan

Wierden West Sjaloom

Venkellaan/Kamillelaan Kluinveen

Impressie Route Centrum
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Het Loo Centrum Stati on

Hooiland Dahliastraat/Hortensiastraat

Almelosestraat Elzenlaan

Appelhofstraat Centrum stati on
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1. Start in de Wilhelminastraat vanaf Kedingen richting
 Smeijerskampstraat.
A. Wilhelminastraat - Algonquin regiment
2. Sla aan eind RA naar Smeijerskampstraat
3. Sla aan eind van de weg RA naar Stamanstraat.
B. Stamanstraat - Bevrijdingsboog
4. Sla de eerste weg LA naar Kruissteenweg.
5. Sla de eerste weg RA naar Jacobsonstraat.
6. Sla de 2e weg LA naar Jacobsonstraat (rij om het speelveld).
C. Jacobsonstraat - Oorlogstafereel
7. Ga vervolgens RA naar Jacobsonstraat.
8. Sla aan eind RA naar Kruissteenweg.
9. Sla de 2e weg RA naar Abraham Kuyperstraat.
10. Ga de 1e weg rechts naar Savornin Lohmanstraat.
D. Wierden West - Bevrijding
11. Rij via de Dr. Schaepmanstraat om het grasveld weer 
 richting Abraham Kuyperstraat.
12. Ga LA naar Abraham Kuyperstraat en sla meteen 
 RA naar Savornin Lohmanstraat.
13. Ga de 1e weg RA naar Admiraal de Ruyterweg.
14. Sla aan eind van de weg RA naar Jan Jansweg.
E. Wierden West - Het verzet kraakt
15. Sla 2e weg RA naar Eerste Esweg.
16. Sla 1e weg LA naar Jalinkstraat. 
17. Sla 3e weg LA naar Wethouder van Buurenstraat.
18. Sla aan eind RA naar de Nijverdalsestraat.
F. Nijverdalsestraat - Bevrijding Nijverdalsestraat
19. Sla 2e weg RA naar Schoolstraat (volgen naar Marktstraat)
20. Blijf de Marktstraat volgen (linksaf slaan)
21. Sla vervolgens LA naar Kerspel.
G. Centrum - De kleine Muis
22. Aan eind van de weg LA naar Nijverdalsestraat.
23. Sla 2e weg RA naar Vossenbeldstraat.
24. Ga aan het eind van de weg links naar Kerkstraat.
H. Centrum/station - Treinbeschieting
25. Ga aan het eind van de weg LA naar Spoorstraat.
26. Sla RA naar de Marke en ga over het spoor naar Hexelseweg.
I. Hexelseweg - Oorlog en vrijheid
27. Sla op de kruising LA naar Industrieweg.  
J. Het Loo - Gevangenen kersttrein
28. Sla de 2e weg RA de Looweg op. 
29. Sla 1e weg RA naar Het Loo.
30. Ga NA	de	2e	weg	(Doornstukke)	links	het	fietspad	op.
31.	Steek	de	Eschwal	schuin	naar	links	over	en	blijf	op	fietspad.
32.	Ga	aan	eind	van	fietspad	RA	Hexelseweg	op.	
33. Ga op de kruising links de Industrieweg op.
34. Neem de 1e weg links naar West Kluinveenweg.
K. Kluinveen - Vrijheid
35. Sla de 1e weg RA naar Kupersweg.
36. Ga aan eind RA naar Vriezenveenseweg en sla meteen 
 LA naar Stouweweg.
37. Sla de 2e weg LA naar Hooiland.
38. Ga RD op Hooiland

L. Hooiland - EHBO en Ardennenoffensief
39. Ga aan het einde van de weg RA naar Hooiland. 
M. Hooiland - Dropping
40. Blijf de Hooiland volgen en sla 2e weg LA naar Sikkel en
 houdt rechts aan.
41.	Sla	RA	het	fietspad	op
42. Ga aan eind LA naar Stouweweg en sla 3e weg RA
 naar Stouweweg welke overgaat in Aadorpsweg.
N. Aadorpsweg - Canada & Vrijheid
43. Sla RA naar Korianderhof.
O. Korianderhof - Olietrein
44. Volg Korianderhof en sla bij de Lavendelhof LA.
45. Sla aan eind van de weg LA de Kruizemunthof in.
P. Kruizemunthof- Vrijheid kunstenaar Escher 
46. Sla aan eind van weg RA weer de Aadorpsweg op.
47.	Sla	aan	eind	van	weg	RA	het	fietspad	van	Almelosestraat	op.
48.	Sla	(Na	de	fietsoversteekplaats	over	de	Almelosestraat)	
 RA de Wijnruitstraat in.
49. Ga RD naar de Venkellaan. 
Q. Venkellaan/Kamillelaan - Tentenkamp
50. Sla aan eind van de weg RA naar Kamillelaan.
51. Blijf op Kamillelaan tot kruizemunthof en sla LA.
52. Blijf Kruizemunthof volgen. Deze gaat over in Dahliastraat.
R. Dahliastraat/Hortensiastraat - Vier de vrijheid
53. Sla LA de Violierstraat in.
54.	Sla	na	de	Almelosestraat	LA	naar	fietspad	van	Almelosestraat.
S. Almelosestraat - In de vuurlinie
55. Neem op rotonde de 1e afslag en sla RA naar Kastanjelaan.
56. Sla de tweede weg LA naar Elzenlaan. 
T. Elzenlaan - Posters en Foto’s
57. Sla aan eind van de weg RAen blijf de Grote Maatweg 
 volgen en sla RA bij Beukenlaan. 
58. Sla LA de Lindelaan 
U. Lindelaan - Versiering
59. Sla 1e weg in en sla LA de Iepenlaan in.
V. Iepenlaan - Bevrijding van Wierden
60. Sla aan eind RA naar Grote Maatweg en sla 1e weg 
 RA naar Meidoornlaan.
W. Meidoornlaan - Parachutisten en Canadezen
61. Rij de Meidoornlaan uit en ga RD de Esdoornlaan.
X. Esdoornlaan - Canadeze bevrijders
62. Sla op de Rijssensestraat RA, volg de bocht naar rechts
 naar de Burgemeester J.C. van den Bergplein.
63. Sla vervolgens linksaf de Appelhofstraat in.
Y. Appelhofstraat - Onze strijders
64. Sla de 3e afslag LA de kerkhofstraat in. 
Z. Kerkhofstraat - Trees is getrouwd met een Canadees
65. Sla aan het einde van de weg rechtsaf de Stationstraat in.
ZA. Centrum/station - Families 
66. Sla aan eind RA naar Stationsplein 
ZB. Dikkensweg - Boerderij

Einde van Lichtroute centrum Wierden. 

Route centrum brengt je langs de meeste versieringen in de dorpskern van Wierden en Het Loo. Gezien de drukte in het 
dorp willen we u wel aanraden om de route per fiets te volgen. Is dat niet mogelijk dan kan u alsnog de auto pakken.

FietsRoute centrum Wierden

Wilt u nog een bezoek brengen aan één van de thema´s in het centrum of aan de begraafplaats? Dan kunt u uw fiets parkeren en de locatie bezoeken.
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1. Start op de Ten Cateweg vanaf de Stegeboersweg richting Nijverdalsestraat.
A. Huurne II - Vredesbrug en Tentenkamp
2. Blijf de verharde weg volgen en ga via de Haarkampsweg LA 
 de parallelweg van de Nijverdalsestraat op.
3.  Neem de 2e weg LA naar Nottermorsweg.
B. Nottermorsweg - Paardenvordering
4. Sla RA via Notterweg naar Heijkampsweg. (bij de knik in de weg rechts
 aanhouden)
C. Heijkampsweg - Schuilkelder
5. Sla aan het eind van de weg LA naar Schapendijk.
6. Neem de eerste weg LA naar Blokdijk.
7.  Sla RA naar Notterweg.
D. Notterweg - Hongerwinter
8. Sla aan het eind van de weg LA naar Schapendijk.
9. Neem de eerste weg RA naar Van Kregtenweg.
10. Neem de eerste weg RA naar Nieuwe Hoeksweg.
E. Nieuwe Hoeksweg - Bomkrater
11. Sla aan het eind van de weg LA naar Klokkendijk.
G. Klokkendijk - Spoor
12. Aan het eind van de weg (ca. 3,3 km) LA naar de parallelweg van de 
 Rijssensestraat. 
I. Grimberg - Executies 
J. Rijssensestraat - De oorlogsjaren
13. Neem de 8e afslag links (ca. 4,7km) naar Zandinksweg en houdt LA aan.
K. Huurne - Sabotage spoorrail
14. Sla RA naar Huurnerweg.
15. Aan het eind van de weg RA naar Stegeboersweg.
16. Ga via de Stegeboersweg naar Kruissteenweg (deze lopen in elkaar over).

Einde van Lichtroute zuidwest Wierden.

Route zuidwest Wierden brengt je langs de versieringen in Wierden, Notter en Huurne. De fi etsroute gaat ook nog door 
Zuna wat zeker de moeite waard is maar vanwege de smalle wegen is veel verkeer daar niet mogelijk. Kunt u alleen met 
de auto? Breng dan gerust een bezoek aan Zuna buiten de lichtroute uren. De QR codes hieronder linken naar de websites 
van de buurten. De foto’s op deze pagina’s zijn een impressie van wat er te verwachten valt in de verschillende buurten. 
Naast de buurten op deze pagina’s zijn er veel meer buurten die meewerken aan de lichtroute, maar hebben geen ruimte 
op de website gereserveerd waardoor er geen QR code geplaatst kan worden. Deze route bevat het grootste bouwwerk van 
de lichtroute. Wel 45 meter lang! Maar alle bouwwerken in deze route zijn zeer indrukwekkend en allemaal gebaseerd op 
echte gebeurtenissen.

autoROUTE ZUIDWEST Wierden

Grimberg

Nott ermorsweg

Heijkampsweg

Schapendijk en Nott erweg

Huurne Huurne II Rijssensestraat

Nieuwe Hoekseweg
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1. Start op de Ten Cateweg vanaf de Stegeboersweg richting
 Nijverdalsestraat.
A. Huurne II - Vredesbrug en Tentenkamp
2. Blijf de verharde weg volgen en ga via de Haarkampsweg
 LA de parallelweg van de Nijverdalsestraat op.
3. Neem de 2e weg LA naar Nottermorsweg.
B. Nottermorsweg - Paardenvordering
4. Sla RA via Notterweg naar Heijkampsweg. 
 (bij de knik in weg rechts aanhouden)
C. Heijkampsweg - Schuilkelder
5. Sla aan het eind van de weg LA naar Schapendijk.
6. Neem de eerste weg LA naar Blokdijk.
7. Sla RA naar Notterweg.
D. Notterweg - Hongerwinter
8. Sla aan het eind van de weg LA naar Schapendijk.
9. Neem de eerste weg RA naar Van Kregtenweg.
10. Neem de eerste weg RA naar Nieuwe Hoeksweg.
E. Nieuwe Hoeksweg - Bomkrater
11. Sla aan het eind van de weg LA naar Klokkendijk.
12. Neem de eerste weg RA de Zunaweg in.
13. Blijf de Zunaweg volgen, rechts aanhouden.
14. Ga bij Y-splitsing RA de Smeijersdijk op en blijf deze volgen.
F. Zuna - Lancaster en Tallboy
15.	Sla	bij	de	provinciale	weg	LA	het	fietspad	op.
16. Neem bij de rotonde de 1e afslag rechts naar Zunaweg.
17. Neem de eerste weg RA de Dennenweg op.
18. Ga bij de T-splitisng LA de Dennenweg op
19. Ga op de kruising LA de Morsweg op en blijf deze volgen. 
 (deze gaat over in de Zunaweg)
20. Ga op de kruising RA de Klokkendijk op.
G. Klokkendijk - Spoor
21. Aan het eind van de weg LA naar de parallelweg van
 de Rijssensestraat.
22. Ga vervolgens RA door de tunnel N350 naar het monument.
H. Sluizendijk - monument
23. Keer om richting parallelweg Rijssensestraat en sla weer
 RA richting Wierden.
I. Grimberg - Executies
J. Rijssensestraat - De oorlogsjaren
24. Neem de 8e afslag links (ca. 4,5km) naar Zandinks weg en
 houdt links aan.
K. Huurne - Sabotage spoorrail
25. Sla RA naar Huurnerweg.
26. Aan het eind van de weg RA naar Stegeboersweg.
27. Ga via de Stegeboersweg naar Kruissteenweg (deze lopen
 in elkaar over).

Einde van Lichtroute zuidwest Wierden. 

Route zuid Wierden brengt je langs versieringen in Wierden, Rectum en Ypelo. Er zit verschil tussen de autoroute en 
de fietsroute waardoor we twee verschillende route beschrijvingen aanbieden. Hieronder de autoroute. De QR codes 
hieronder linken naar de websites van de buurten. De foto’s op deze pagina’s zijn een impressie van wat er te verwachten 
valt in de verschillende buurten. Naast de buurten op deze pagina’s zijn er veel meer buurten die meewerken aan de 
lichtroute, maar hebben geen ruimte op de website gereserveerd waardoor er geen QR code geplaatst kan worden. 
Deze route bevat de minste aantal deelnemers maar de bouwkwaliteit in deze buurt met de waargebeurde onderwerpen 
maken dit een zeer interessante en prachtige route.

fietsROUTE ZUIDWEST Wierden

Sluizendijk

Zuna
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1. Start bij de rotonde Almelosestraat aan de rand van 
 Wierden en rijdt de Akkerwal in.
2. Ga met de bocht mee naar links de Dasselaarshoek in 
 (deze lopen in elkaar over) Let op! Volgens Google Maps is
 deze weg “Waterpoort” genaamd, dit is niet correct.
3.	 Steek	het	fietspad	over	en	sla	direct	LA	Waterpoort	in.
A. Zuidbroek - Evacuatie en vredesboom
4. Houdt hier rechts aan, deze weg gaat over in Waterloop en
 vervolgens in Waterspiegel.
∆. Waterloop - Café de mosterdpot
∆. Waterspiegel - Rode kruis post
5. Sla aan het einde van de Waterspiegel RA.
∆. Waterspoor - Doorkijk op vredesduiven
6. Neem de eerste weg LA de Akkerwal op richting rotonde.
7. Neem op de rotonde de derde afslag en rij de N350 op.
8. Houdt bij de eerste rotonde de linker rijbaan aan en neem
 de rotonde driekwart.
∆. Enterweg - Lantaarns
9. Rij de Enterweg in en sla na ca.1.8km LA de Ypeloschoolweg
 in (Let op! Niet bij Wolves al links maar 1 weg verder).
10. Houdt links aan en blijf op de Ypeloschoolweg.
11. Bij de volgende kruising RA (nog steeds Ypeloschoolweg)
B. Ypeloschoolweg - V1 tussen Boerderijen
12. Volg de Ypoloschoolweg ca.2km en ga aan eind LA de 
 Ypeloweg op en sla direct weer RA de Iemenkampsweg in.
13. Sla vervolgens LA de voorbroeksweg in.
C. Voorbroeksweg - Me262 crash 
14. Blijf de weg naar links volgen tot je bij de Ypeloweg bent. 
15. Sla RA de Ypeloweg in.
D. Haarbos - V1 lanceerbaan
16. Sla RA de Beverdamsweg in.
17. Sla LA de Moerasweg in en ga de snelweg over, de 
 Moerasweg gaat over in de Klumpershoekweg.

Einde van Lichtroute zuid Wierden. 

Route zuid Wierden brengt je langs versieringen in Wierden, Rectum en Ypelo. Er zit verschil tussen de autoroute en 
de fietsroute waardoor we twee verschillende route beschrijvingen aanbieden. Hieronder de autoroute. De QR codes 
hieronder linken naar de websites van de buurten. De foto’s op deze pagina’s zijn een impressie van wat er te verwachten 
valt in de verschillende buurten. Naast de buurten op deze pagina’s zijn er veel meer buurten die meewerken aan de 
lichtroute, maar hebben geen ruimte op de website gereserveerd waardoor er geen QR code geplaatst kan worden. 
Deze route bevat de minste aantal deelnemers maar de bouwkwaliteit in deze buurt met de waargebeurde onderwerpen 
maken dit een zeer interessante en prachtige route.

AUTORoute Zuid Wierden

Zuidbroek

Ypeloschoolweg

Voorbroeksweg

Haarbos
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1.	 Startpunt	is	het	fietspad	aan	de	Waterpoort	vanaf	de	
 Akkerwal en volg deze tot eind van de wijk en sla RA naar
 Waterpoort.
A. Zuidbroek - Evacuatie en vredesboom
2. Blijf deze weg volgen, deze gaat over via Waterloop naar
 Waterspiegel.
∆. Waterloop - Café de mosterdpot
∆. Waterspiegel - Rode kruis post
3. Ga aan het eind van de Waterspiegel RA en de 1e weg 
	 LA	via	Akkerwal	links	de	fietssnelweg	F35	op.
∆. Waterspoor - Doorkijk op vredesduiven
4. Volg F35 tot voorbij de rotonde en ga LA naar Rijssensestraat.
5. Volg de parallelweg Rijssensetraat ca.950mtr en ga de 
	 1e	weg	LA	het	fietspad	op.	(ter	hoogte	van	Huurnerweg)	
 en ga onder de N350 door.
6.  Ga op de Ypeloweg RA en houdt links aan.
7.  Rij de Enterweg in en sla na ca.1.8km LA de Ypeloschoolweg
 in (Let op! Niet bij Wolves al links maar 1 weg verder).
∆. Enterweg - Lantaarns
8.  Houdt links aan en blijf op de Ypeloschoolweg.
9. Bij de volgende kruising RA(nog steeds Ypeloschoolweg)
B. Ypeloschoolweg - V1 tussen Boerderijen
10. Volg de Ypoloschoolweg ca.2km en aan eind LA de 
 Ypeloweg op en sla direct RA de Iemankampsweg in.
11. Sla vervolgens LA de voorbroeksweg in.
C. Voorbroeksweg - Me262 crash
12. Blijf de weg naar links volgen tot je bij de Ypeloweg bent. 
13. Sla RA de Ypeloweg in.
D. Haarbos - V1 lanceerbaan
14. Sla RA de Beverdamsweg in.
15. Sla LA de Moerasweg in en ga snelweg over, de Moerasweg
 gaat over in de Klumpershoekweg.

Einde van Lichtroute zuid Wierden.

Route zuid Wierden brengt je langs versieringen in Wierden, Rectum en Ypelo. Er zit verschil tussen de autoroute en 
de fietsroute waardoor we twee verschillende route beschrijvingen aanbieden. Hieronder de fietsroute. De QR codes 
hieronder linken naar de websites van de buurten. De foto’s op deze pagina’s zijn een impressie van wat er te verwachten 
valt in de verschillende buurten. Naast de buurten op deze pagina’s zijn er veel meer buurten die meewerken aan de 
lichtroute, maar hebben geen ruimte op de website gereserveerd waardoor er geen QR code geplaatst kan worden. 
Deze route bevat de minste aantal deelnemers maar de bouwkwaliteit in deze buurt met de waargebeurde onderwerpen 
maken dit een zeer interessante en prachtige route.

FietsRoute Zuid Wierden

Zuidbroek

Ypeloschoolweg

Voorbroeksweg

Haarbos
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1. Start op de Lage Eggeweg ter hoogte van de Woestendijk.
A. Lage Egge - Lage Egge in de oorlog
2. Ga aan het eind van de Lage Eggeweg RA de N751 op.
3. Sla de 3e weg RA (ca.2.5km) de Muldersdijk op.
4. Ga aan het eind van de weg RA de Bekkenhaarsweg op.
B. Bekkenhaarsweg - Boeren tijdens de oorlog
5. Sla in de bocht RA de Sliepersdijk in.
C. Sliepersdijk - Hongertochten
6. Sla aan eind RA Hexelseweg op en ga LA de Lanckerweg in.
7. Ga aan het eind van de weg LA de Oude Schoolweg in.
8. Ga aan eind van Oude Schoolweg LA Nieuwe Schoolweg in.
9. Ga de eerste weg RA de Piksenweg in.
D. Schaapskooi - Vliegtuigcrashes 
10. Sla bij de kruising RA de Veltkampsweg in.
11. Sla aan het eind van de weg LA de Nieuwe Schoolweg in.
E. Nieuwe Schoolweg - Vlucht kapitein Lancker
12. Ga op de Y-splitsing RA de Monumentenweg in.
F. Monumentenweg - Monument kapitein Lancker
13. Sla aan het einde van de weg LA de Flierweg op
14. Sla aan het eind van de weg LA de Loomsweg op.
G. Loomsweg - Bericht voor Groote Jan
15. Sla aan het eind van de weg LA de Piksenweg in.
16. Sla de eerste weg RA de Oude Zwolseweg in.
17. Ga aan het eind van de weg RA de Bruine Hoopsweg in.
H. Westervenne - NAD kamp
18. Sla de eerste weg LA de Vossenbosweg in.
19. Ga op de kruising RA de Heerdinksschotweg op.
20. Ga aan het eind van de weg LA de Dwarsdijk op.
21. Ga de eerste weg LA de Erve Meijerinkshoekweg in.
∆. Erve Meijerinksweg - Hongerwinter
22. Sla de 2e weg LA naar 1e Meijerinkshoekweg.
J. Eerste Meijerinkshoekweg - Sherman tank
23. Sla aan het eind van de weg RA de Heerdinksschotweg op.

Einde Lichtroute noordwest Wierden.

Route noordwest Wierden brengt je langs versieringen in het Wierden en Hoge Hexel. Er zit verschil tussen de autoroute 
en de fi etsroute waardoor we twee verschillende route beschrijvingen aanbieden. Let er op dat de Schietbaan niet in de 
autoroute is meegenomen. U bent natuurlijk wel van harte welkom om op een ander tijdstip een bezoek te brengen. 
Hieronder de autoroute. De QR codes hieronder linken naar de websites van de buurten. De foto’s op deze pagina’s zijn 
een impressie van wat er te verwachten valt in de verschillende buurten. Naast de buurten op deze pagina’s zijn er veel 
meer buurten die meewerken aan de lichtroute, maar hebben geen ruimte op de website gereserveerd waardoor er geen 
QR code geplaatst kan worden. Route Noordwest is de langste route van de lichtroute. Deze brengt je dan ook vanuit 
Wierden langs alle bouwwerken in het mooie Hoge Hexel.

autoRoute noordwest Wierden

Lage Egge

Bekkenhaarsweg

Sliepersdijk

Schaapskooi

Monumentenweg

Nieuwe Schoolweg

1e Meijerinkshoekweg

Loomsweg Westervenne
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1. Start op de Lage Eggeweg ter hoogte van de Woestendijk.
A. Lage Egge - Lage Egge in de oorlog
2. Ga aan het eind van de Lage Eggeweg RA de N751 op.
3. Sla de 3e weg RA (ca.2.5km) de Muldersdijk op.
4. Ga aan het eind van de weg RA de Bekkenhaarsweg op.
B. Bekkenhaarsweg - Boeren tijdens de oorlog
5. Sla in de bocht RA de Sliepersdijk in.
C. Sliepersdijk - Hongertochten
6. Sla aan eind RA de Hexelseweg op en ga direct weer LA 
 de Lanckerweg in.
7. Ga aan het eind van de weg LA de Oude Schoolweg in.
8. Ga aan eind van Oude Schoolweg LA Nieuwe Schoolweg in.
9. Ga de eerste weg RA de Piksenweg in.
D. Schaapskooi - Vliegtuigcrashes 
10. Sla bij de kruising RA de Veltkampsweg in.
11. Sla aan het eind van de weg LA de Nieuwe Schoolweg in.
E. Nieuwe Schoolweg - Vlucht kapitein Lancker
12. Ga op de Y-splitsing RA de Monumentenweg in.
F. Monumentenweg - Monument kapitein Lancker
13. Sla aan het einde van de weg LA de Flierweg op
14. Sla aan het eind van de weg LA de Loomsweg op.
G. Loomsweg - Bericht voor Groote Jan
15. Sla aan het eind van de weg LA de Piksenweg in.
16. Sla de eerste weg RA de Oude Zwolseweg in.
17. Ga aan het eind van de weg RA de Bruine Hoopsweg in.
H. Westervenne - NAD kamp
18. Sla de eerste weg LA de Vossenbosweg in.
19. Ga op de kruising RA de Heerdinksschotweg op.
20. Ga aan het eind van de weg LA de Dwarsdijk op.
21. Ga de eerste weg LA de Erve Meijerinkshoekweg in.
∆. Erve Meijerinksweg - Hongerwinter
22. Ga de eerste weg RA naar Vossenbosweg
23. Ga voor de tunnel LA naar Schietbaanweg.
I. Schietbaanweg - Schietbaan 
24. Blijf de weg volgen tot aan Heerdinksschotweg
J. Eerste Meijerinkshoekweg - Sherman tank
25. Sla aan het eind van de weg RA de Heerdinksschotweg op.

Einde Lichtroute noordwest Wierden.

Route noordwest Wierden brengt je langs versieringen in het Wierden en Hoge Hexel. Er zit verschil tussen de autoroute
en de fietsroute waardoor we twee verschillende route beschrijvingen aanbieden. Let er op dat de Schietbaan niet in 
de autoroute is meegenomen. U bent natuurlijk wel van harte welkom om op een ander tijdstip een bezoek te brengen. 
Hieronder de autoroute. De QR codes hieronder linken naar de websites van de buurten. De foto’s op deze pagina’s zijn 
een impressie van de schietbaan welke alleen in deze route bezocht wordt. Voor de andere buurten kan je de QR-codes op 
de vorige pagina scannen. Naast de buurten op deze pagina’s zijn er veel meer buurten die meewerken aan de lichtroute, 
maar hebben geen ruimte op de website gereserveerd waardoor er geen QR code geplaatst kan worden. Route Noordwest 
is de langste route van de lichtroute. Deze brengt je dan ook vanuit Wierden langs alle bouwwerken in het mooie Hoge Hexel.

fietsRoute noordwest Wierden

Schietbaanweg

Lage Egge
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Aan het geheel kunnen geen rechten worden ontleend.

Eventuele aanvullingen / correcties alstublieft via email naar:
 lichtroute@vrijheidwierdenenter.nl

Ontwerp:  Bart Beldman
Beschrijvingen: Rick Beldman
Druk:  Commercion Wierden
Realisatie:  Stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter

De samenstellers van dit boekwerkje beweren op geen enkele
manier om compleet te zijn betreffende dit overzicht van locaties 
van de deelnemers aan de lichtroute.

Geprobeerd	is	om	bij	de	auto-	en	fi	etsroutes	zo	veel	mogelijk,	
de bij de lichtroute aangemelde deelnemers, weer te geven.

colofon

VERKOOP   I   VERHUUR   I   SERVICE

Naast deze sponsoren willen we ook iedereen 
bedanken die ons op welke manier dan ook 
heeft  ondersteund, en op zijn/haar manier heeft  
bijgedragen aan deze lichtroute. Natuurlijk zijn dat 
ook alle mensen in de gemeente Wierden die zich 
ingezet hebben om hun buurt te versieren in het 
kader van de lichtroute.

sponsoren


