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Start: Huis van Leusden, t Erf 1

1 Ambtenarenverzet-TD groep, De Deur 

Locatie: t Erf 1

Fiets naar de Noorderinslag, steek over (verkeerslichten) 
en volg de Hamersveldseweg richting De Biezenkamp.

Parkeer fiets voor of achter de St Jozefkerk, Hamersveld-
seweg 51

Bezoek het kerkhof: (ga rechtsaf, dan eerste pad links, 
aan de rechterkant is het oorlogsgraf).

2 Oorlogsgraf 

Locatie: begraafplaats achter de Sint Jozefkerk, Hamers-
veldseweg 51.

3 Plaquette met de namen van de oorlogsslachtof-
fers uit de parochie 

Locatie: Sint Jozefkerk, Hamersveldseweg 51 (beperkte 
openstelling) 

Vervolg Hamersveldsweg. Bij kruising stukje Linksaf: 
Burgemeester de Beaufortweg.

4 Oude  gemeentehuis 

Locatie: Burgemeester de Beaufortweg 63

Terug en vervolg linksaf de Zwarteweg.

Bij rotonde Afas rechtdoor: Flankement 

5 Kunstwerk profiel Liniedijk

Locatie: Flankement ter hoogte van nummer 16.

Vervolg Flankement.

Bij verkeerslichten rechtdoor: Horsterweg.

Meteen voorbij het Valleikanaal rechtsaf: Jaagpad.

6 Grebbelinie (rijksmonument)

Locatie: langs het Valleikanaal

Volg Valleikanaal tot aan Hagenouwselaan bij de pick-
nicktafel.

Parkeer de fietsen.

7 Stuw in Valleikanaal

Locatie: Asschatterweg/Hagenouwselaan.

8 Asschatterkeerkade (rijksmonument)  met educa-
tieve picknicktafel en informatiebord

Locatie: Asschatterweg/Hagenouwselaan.

Loop ca 900 m. over de Asschatterkeerkade (tip: scan de 
QR codes).

Voorbij de coupure (doorgang) met zandzakken meteen 
links.

9 Monument Asschatterkeerkade

Locatie: aan de Asschatterkeerkade (ca 900 m lopen 
vanaf de picknicktafel).

Teruglopen naar de fietsen. 

Vervolg Asschatterweg linksaf richting Achterveld. 
Langs de Asschatterweg:

10 Diverse wederopbouwboerdijen met de gevel-
steen Hollandse leeuw. 

Aan de Asschatterweg zijn dit de huisnummers: 207, 
215, 56, 60, 219.

Volg Asschatterweg, Koningin Julianaweg.

Voorbij de Modderbeek rechtsaf Groot Agteveldlaan.

Vredesfietstocht - route
Fiets langs 45 zichtbare oorlogsherinneringen en monumenten in Leusden en Achterveld. De totale route be-
draagt 36 kilometer, exclusief de wandelingen. Het monument op de Asschatterkeerkade, het Stirling monu-

ment op de spoordijk en het informatiebord Voorposten Stoutenburg liggen aan wandelpaden. Daarnaast is het 
verkennen van het buitenterrein bij  Kamp Amersfoort een wandeling. Handig om te weten: In Oud Leusden en 

Achterveld vindt u meerdere oorlogsmonumenten in elkaars nabijheid. 
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Rechtdoor fietspad.

Rechtdoor Beekhoek, net voor winkelcentrum rechtsaf:

11 Monument: Yad Vashem

Locatie: hoek van het C.M. de Vorplein aan de Hessen-
weg.

Aan de overkant van de Hessenweg:

In de tuin van de St Jozefkerk staan twee monumenten.

12 Monument: Oorlogsslachtoffers 

Locatie: tuin van de Sint Jozefkerk aan de Hessenweg 
325.

13 Monument: ‘Bijna Vrij’

Locatie: tuin van de Sint Jozefkerk aan de Jan van Arkel-
weg.

Jan van Arkelweg, meteen voorbij de kerk rechts: 

14 De Moespot (gemeentelijk monument)

Locatie: De Moespot aan de Jan van Arkelweg 6.

15  Herdenkingsplaquette voedselconferentie

Locatie: klaslokaal in de Moespot aan de Jan van Arkel-
weg 6 (beperkte openstelling).

Rechtsaf Jan van Arkelweg,

Na 50 meter linksaf Walter van Amersfoortstraat. 

Einde van de weg linksaf: Verjaagde Ruyterweg.

Einde van de weg rechtsaf Hessenweg richting Stouten-
burg.

Ter hoogte van huisnummer 112 in de berm aan de 
Hessenweg.

16 Herinneringskruis  Pierre Brisdoux

Locatie: in de berm aan de Hessenweg ter hoogte van 
Hessenweg 112.

Vervolg de Hessenweg.

Rechtsaf Emelaarseweg.

Meteen rechts vooraan:

17 Het Vilderskerkhof (gemeentelijk monument)

Locatie:  Emeleaarseweg 1

Terug naar Hessenweg, rechtsaf

De volgende weg rechts: Stoutenburgerlaan.

Eerste oprit rechts: kasteel Stoutenburg, (Huidige be-
stemming: Wonen in September).

18 gedenksteen Stoutenburg

Locatie: in de buitenmuur van ‘Kasteel Stoutenburg’, 
Stoutenburgerlaan 5.

Fiets naar koetshuis, daarnaast is fietsenstalling en par-
keerplaats.

Parkeer de fietsen en loop de parkeerplaats af. 

Aan het eind van de parkeerplaats linksaf wandelpad.

Na  ca 250 meter:

19 Informatiepaneel over de Voorposten Stouten-
burg

Locatie: aan de bosrand bij Kasteel Stoutenburg, 

Terug naar de fietsen, fiets over de Stoutenburgerlaan 
terug naar Hessenweg.

Rechtsaf richting  Stoutenburg.

Bij de driesprong linksaf: Horsterweg. 

Wederopbouwboerderijen op de huisnummers: 26,28, 
21 /21a, 31.

Ter hoogte van Horsterweg 21 linksaf Engweg.

Na 100 m ziet u rechts een tankversperring met infor-
matiebord.

20 Tankversperring 

Locatie: Aan de Engweg ter hoogte van nummer 8 (ca 
150 meter vanaf de Horsterweg). 

Terug naar de Horsterweg, linksaf.

Bij verkeerslichten rechtsaf: Plesmanstraat. 

Voorbij de bocht treft u hetzelfde kunstwerk aan als 
nummer 5.

21 Kunstwerk profiel Liniedijk

Locatie:  Plesmanstraat tet hoogte van Philipsstraat.

Meteen daarna rechtsaf: Philipsstraat.

>>vervolg route op pagina 4
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22 Trafohuisje met inundatietafereel

Locatie: hoek Philipsstraat- Mosselpad.

Rechtsaf Mosselpad.

23 Bewaard gebleven Grebbeliniedijk uit 1745 (rijks-
monument)

Locatie: langs Mosselpad

Aan het einde van de weg linksaf: Driftakkerweg.  

Aan het einde van de weg: steek over en ga linksaf: 
Heiligenbergerweg. 

Bij kruispunt met verkeerslichten rechtsaf: Lockhorster-
weg.  

Alsmaar rechtdoor: Dodeweg.

Aan linkerkant: begraafplaats  Rusthof, Dodeweg 31.

Parkeer de fietsen. Meteen links: 

24 Sovjet Ereveld

Locatie: Rusthof, Dodeweg 31.

25 Gedenkzuil Sovjet Ereveld

Locatie: Rusthof, Dodeweg 31.

26  Veteranenmonument 

Locatie: Rusthof, Dodeweg 31 (naast opening in muur 
Sovjet Ereveld) .

27 Nederlandse oorlogsgraven

Locatie: Rusthof, Dodeweg 31.

28 Gemenebest Ereveld 

Locatie: Rusthof, Dodeweg 31.

29  Gedenkkruis voor de gevallenen van het Britse 
Gemenebest 

Locatie: Rusthof, Dodeweg 31.

30  Gedenksteen Italie  

Locatie: Rusthof, Dodeweg 31.

31 Kruis voor Onbekende Soldaat

Locatie: Rusthof, Dodeweg 31.

Vanaf Rusthof linksaf, vervolg de Do-
deweg (deze gaat over de A28).                                                                 
Op de kruising met Leusderweg rechtdoor: Laan 1914. 
Meteen na de tunnel rechtsaf:

32 De ladder 

Locatie: kruising Dodeweg-Doornseweg-Leusder-
dweg-Laan 1914 

Rechtdoor: Laan 1914.

Eerste weg links: Loes van Overeemlaan.

Fiets de weg uit, aan het einde linksaf, eerste pad rechts:

33 Gedenkzuil Koedriest 

Locatie: Loes van Overeemlaan, einde van de weg links, 
dan pad naar rechts.

Terug de Laan van Overeemlaan op.

Parkeer de fietsen in fietsenstalling van Nationaal Mo-
nument Kamp Amersfoort.

34 Wachttoren (rijksmonument)

Locatie: Loes van Overeemlaan 19.

35 Nationaal Monument Kamp Amersfoort (alleen 
toegang met geldig entreebewijs)

Locatie: Loes van Overeemlaan 19.

36 Gedenkzuil 1940-1945 voor de omgebrachte 
gevangenen.

Locatie: Loes van Overeemlaan 19 (aan de overkant van 
Kamp Amersfoort).

37 Schietbaan (rijksmonument) 

Locatie: Loes van Overeemlaan 19 (aan de overkant van 
Kamp Amersfoort).

38 Monument Gevangene voor het vuurpeloton 
(rijksmonument) 

Locatie: aan het einde van de schietbaan  Loes van Ove-
reemlaan 19 (aan de overkant van Kamp Amersfoort).

39 Monument schuilplaatsverleners

Locatie: Loes van Overeemlaan 19 (aan de overkant van 
Kamp Amersfoort).

Volg de wandelroute om de schietbaan heen. 

40 Loopgravenstelsel

Locatie:  Loes van Overeemlaan 19 (aan de overkant van 
Kamp Amersfoort).

41 Restanten tijdelijke begraafplaats

Locatie: Loes van Overeemlaan 19 (aan de overkant van 
Kamp Amersfoort), achter de schietbaan.

42 Muurreliëf Sinai centrum

Locatie: Loes van Overeemlaan 19 (aan de overkant van 
Kamp Amersfoort).

43 Fundamenten lijkenhuisje (rijksmonument)

Locatie: Loes van Overeemlaan 19 (aan de overkant van 
Kamp Amersfoort).

Loop terug naar de fietsen.

Fiets terug over de Loes van Overeemlaan.

Rechtsaf Laan 1914.

Rechtdoor, Dodeweg, 

Net voor de loopbrug over de A28 rechtsaf door Den 
Treek (bospad) .

Alsmaar rechtdoor : Paradijsweg. 

Einde van de weg rechtsaf Treekerweg.

Eerste weg links: Ooievaarshorsterweg. 

Bij kruispunt met verkeerslichten rechtsaf: Arnhemseweg.

Deze weg helemaal volgen, langs Leusden-Zuid tot aan 
de rotonde bij De Mof:

Linksaf: Leusbroekerweg. 

Fiets door tot aan spoorhuisje Leusbroekerweg 6.

Aan de overkant is een parkeerterreintje om de fietsen 
te parkeren.

Loop het klompenpad op (Schutpad en Termatenpad) 
langs het spoorhuisje (zie aanwijsbord Stirling gedenkte-
ken.

Na 600 meter klompenpad :

44 Stirling monument

Locatie: op de spoordijk langs klompenpaden Schutpad 
en Termatenpad. 

Terug naar de fietsen, vervolg Leusbroekerweg tot Vallei-
kanaal.

Meteen linksaf het Jaagpad op. 

Eerste weg  linksaf:  Langesteeg.

45 Museumbunker (in seizoen dagelijks geopend, 
gratis toegang)

Locatie: kruising Jaagpad-Langesteeg.

Vervolg Jaagpad.

Linksaf eerste bruggetje over: Cohensteeg.

Volg dit fietspad  tot u weer uitkomt bij het Huis van 
Leusden. 

Horeca (raadpleeg de sites voor actuele openingstijden):

• Hamershof: diverse gelegenheden. 

• De Biezenkamp: diverse gelegenheden. 

• Asschatterweg/Postweg: Groot Zandbrink (theehuis). 

• Achterveld: diverse gelegenheden.

 • Stoutenburgerlaan: Koetshuis en In de Vrolijke Mortier 
(Pluktuin met theehuis). 

• Hessenweg: landwinkel De Kopermolen (tevens weder-
opbouwboerderij) met koffieterras binnen/buiten. 

• Heiligenbergerweg: Theetuin Heiligenberg. 

• Vlooswijkseweg: Zuiver 

• Loes van Overeemlaan: Kamp Amersfoort, museumcafé. 

• Arnhemseweg: Bavoort

 • Maximaplein: Máxima’s. 

• Leusbroekerweg: De Mof en Theehuis Mon Chouette 
(tevens wederopbouwboerderij).
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Routekaart
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“Er zijn meer boeken en films over oorlog dan over vrede. Terwijl vrede is waar het om draait. Daar-
om is de titel van deze fietstocht zo goed. Natuurlijk herinneren de monumenten waar de route u 
langsvoert aan oorlog. Er is veel gebeurd in onze prachtige gemeente. Geweld, onrecht en verdriet. 

Er zijn slachtoffers gevallen en er zijn heldendaden verricht. 
Ik ken de monumenten, de plekken en de verhalen al, maar ik ga de tocht zeker fietsen. Met mijn 

gezin. Want deze fietstocht brengt de historie tot leven. Ook voor kinderen. De route neemt je mee 
door ons lokale verleden en benadrukt zo de waarde van vrede. 

Veel dank dan ook aan de samenstellers van deze bijzondere fietstocht! Ons verleden, en vooral ons 
heden verdienen aandacht voor vrede.”

Gerolf Bouwmeester, burgemeester Leusden

1 Ambtenarenverzet    
TD groep, De Deur 

Locatie: ’t Erf 1

Beschrijving: op het oude 
gemeentehuis ontwikkelde 
Karel Brouwer een me-
thode van administratief 
verzet die in gemeente-
huizen door het hele land 
zou worden toegepast. In 
1943 probeerden de Duit-
sers deze vorm van verzet 
onmogelijk te maken door 
de invoering van een nieuwe (Tweede) Distributiestam-
kaart. Brouwer wist deze maatregel te omzeilen. Veel 
onderduikers kregen geldige papieren dankzij de ver-
zetsgroep die als TD-groep bekend kwam te staan. Dit 
monument van René van Leusden, geplaatst in 1994, 
herinnert aan het nationale ambtenarenverzet dat in 
Leusden begon. 

2 Oorlogsgraf 

Locatie: begraafplaats 
achter de Sint Jozefkerk, 
Hamersveldseweg 51.

Beschrijving: graf met 
grafsteen van de hier 
begraven burgeroor-
logsslachtoffers van de 
parochie Sint Jozefkerk in 
Hamersveld met daarop 
hun namen en leeftijden. 
Deze oorlogsslachtoffers 
zijn allen omgekomen in 
de periode 1944- 1945. Er 
ligt een aparte steen bij 
van een dienstplichtig militair in het toenmalig Neder-
lands Indië, die in 1947 is omgekomen.

Op de grafsteen staat een fragment uit ‘Lied tegen de 
Derde Wereldoorlog’ van Huib Oosterhuis: ‘Wij, die God 
weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard, dat wij toch 
nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.’

3 Plaquette met de 
namen van de oorlogs-
slachtoffers uit de Sint 
Jozefparochie van Ha-
mersveld

Locatie: Sint Jozefkerk, 
Hamersveldseweg 51

Beschrijving: het betreft 
dezelfde burgerslacht-
offers als van het oor-
logsgraf, met Manus van 
Burgsteden als extra naam. Hij ligt niet op parochie-
kerkhof begraven, maar is omgekomen in een Duits 
concentratiekamp. 

4 Oude Gemeentehuis 

Locatie: Burgemeester de Beaufortweg 63

Beschrijving: in 1942 begon de grootschalige vervol-
ging van Joden. Gemeenteambtenaar Karel Brouwer 
bezorgde het Amersfoortse echtpaar Cohen een on-
derduikadres en gaf hun echte persoonsbewijzen, maar 
met vervalste gegevens. Met zijn methode van admi-
nistratief verzet redde hij het leven van velen. Vanuit 
het gemeentehuis werd het verzet ondersteund door 
gemeentesecretaris Buining en de ambtenaren. Op de 
eerste verdieping verbleef van 1942-1945 Samuel Polak 
als onderduiker bij mevrouw A. Kraaikamp-Bouw.

Vredesfietstocht - toelichting
Toelichting bij de fietstocht langs zichtbare oorlogsherinneringen en -monumenten in gemeente Leusden

Ambassade van Vrede Leusden - Historische Kring Leusden 
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5 Kunstwerk profiel Liniedijk

Locatie: Flankement ter hoogte van nummer 16.

Beschrijving: dit kunstwerk staat op de plek van de 
verdwenen Grebbeliniedijk. Het verbeeldt de dwars-
doorsnede van de Liniedijk, op ware grootte. Het 
kunstwerk is een ontwerp van REDscape. Het dijkprofiel 
is uitgevoerd in nagemaakte spoorstaven die verwijzen 
naar de railversperringen die in 1940 veel zijn gebruikt 
ter verdediging van de Grebbelinie. Door gebruik van 
deze spoorstaven heeft het kunstwerk een luchtig, open 
karakter.

6 Grebbelinie            
(rijksmonument) 

Locatie: hoofdzakelijk 
langs het Valleikanaal

Beschrijving: In de 18e 
eeuw werd de Neder-
landse verdediging (de 
Hollandse Waterlinie) 
uitgebreid met de Greb-
belinie: een lange, lage 
dijk tussen Veenendaal 
en Amersfoort. Dwars op 
die dijk lagen kades, zoals 
bij Asschat, richting het 
oosten. De vijand kwam steevast van die kant. Men kon 
de verschillende beken bij de Liniedijk afsluiten zodat 
er op het land enkele decimeters water kwam te staan. 
Effectief om vijandelijke legers te stoppen. Na 1900 leek 
deze stelling overbodig totdat in 1939 het belang weer 
duidelijk werd, in combinatie met het Valleikanaal en 
een opgehoogde Liniedijk. De Grebbelinie werd weer 
als verdedigingswerk in gebruik genomen. 

7 Stuw in Valleikanaal

Locatie: Asschatterweg/Hagenouwselaan.

Beschrijving: deze sluis uit 1939 diende om het water-
peil van het Valleikanaal te reguleren en gebieden te 
inunderen.

Voor de inundaties van de Grebbelinie werden schot-
balken gebruikt die in de gleuven van de sluizen wer-
den geschoven. Het water werd dan opgestuwd en 
langzaam stroomde het Valleikanaal over. Deze sluis 
inundeerde de Asschatterkom ofwel De Vijfde Kom van 
de Grebbelinie. Omdat de Asschatterkeerkade het water 
tegenhield, kwam er op de weilanden een laag water te 
staan, die een barrière vormde voor de vijand. Dit water 
was te laag om te bevaren en te hoog voor het voetvolk 
en paarden. Tegenwoordig is het bouwwerk in gebruik 
als stuw. Als de waterstand boven een bepaalde hoogte 
komt, dan loopt de stuw over. Daarmee blijft het water 
op het gewenste peil.

8 Asschatterkeerkade (rijksmonument) met educa-
tieve picknicktafel en informatiebord

Locatie: Asschatterweg/Hagenouwselaan.

Beschrijving: de Asschatterkeerkade uit 1745 is een lage 
waterkering die diende als steunkade bij inundaties ten 
tijde van oorlog. Met een hoogte van ± 1,5 meter voor-
kwam de kade dat water uit de Vijfde Kom, de Asschat-
terkom, wegstroomde naar de lager gelegen Zesde 

Kom, de Voetpadkom. Hoe het systeem van dijken en 
kommen in 1940 is gebruikt werd, is zichtbaar gemaakt 
door een kunstwerk, tevens picknicktafel, ontworpen 
door Catouche.

Op de Asschatterkeerkade zijn alle negen kazematten 
uit 1939 evenals een betonnen tankversperring uit 1940 
behouden gebleven. Enkele kazematten zijn geschikt 
gemaakt voor vleermuizen, andere zijn gereconstru-
eerd. Tegenwoordig is de kade ook een mooi natuurge-
bied.

9 Monument                  
Asschatterkeerkade

Locatie: aan de Asschatter-
keerkade (ca 900 m lopen 
vanaf de picknicktafel).

Beschrijving: op 27 april 
1945 zijn op deze locatie 
vier mannen gedood door 
een groep Duitse soldaten 
van de Fällschirmjager die 
in Hamersveld waren gele-
gerd. De slachtoffers waren bewoners van de boerderij-
en Nieuw Hagenouw en Groot Hagenouw en een vader 
en zoon uit Renkum, evacués op Groot Hagenouw. Het 
monument bevat de bijbeltekst: ‘Vader vergeef het hen’ 
met daarnaast de vier namen. Ondanks de schaarste 
aan bouwmaterialen werd dit monument al in 1946 
opgericht. Het ontwerp is van architect M. J. Klijnstra.

Basisschool Kla4 heeft het monument geadopteerd en 
kinderen van groep 8 komen samen om te gedenken 
en dragen gedichten voor op de jaarlijkse herdenking 
op 4 mei. 

10 Diverse wederopbouwboerdijen met de gevel-
steen Hollandse leeuw

Locaties: langs de route zijn aan de noordoostkant van 
de Grebbelinie diverse wederopbouwboerderijen en 
-woningen te zien. De wegen tussen haakjes zijn zij-
delings langs de route te vinden. (Hagenouwselaan) 
(Kanaalweg) (Laapeerseweg) Asschatterweg*, Hessen-
weg, Stoutenburgerlaan, Horsterweg, (Schammersteeg) 
Engweg, Leusbroekerweg en Langesteeg. 

Beschrijving: in de periode 10-14 mei 1940 zijn 66 boer-
derijen en woningen in Asschat, Leusbroek en Stouten-
burg in brand gestoken door het Nederlandse leger 
om een vrij schootsveld te verkrijgen. Al in 1941 werd 
gestart met herbouw. De wederopbouwboerderijen zijn 
te herkennen aan hooidakkapellen, schouderstukken in 
de gevel, de symmetrie van de voorzijde, de wolfskap 
en de gevelsteen. 
De nieuwe boerderijen en woningen kregen een gevel-
steen met een leeuw zonder kroon (als verwijzing naar 
ons koningshuis) op zijn kop en zonder pijlen (symbool 
voor zelfstandig bestuur) in zijn klauwen, herrijzend uit 
de vlammen. In april 1945 is een aantal woningen en 
boerderijen door de Duitsers nog een keer in brand 
gestoken. Deze werden tussen 1947 en 1951 herbouwd. 
Meestal was de eerste gevelsteen nog intact, in het 
andere geval kregen ze een steen met het jaar van 
herbouw.
*Aan de Asschatterweg zijn dit de huisnummers: 207, 
215, 56, 60, 219. De Zandbrinkermolen is op 13 mei 
1940 verbrand en niet meer opgebouwd.

11 Monument: Yad Vashem

Locatie: hoek van het C.M. de Vorplein aan de Hessen-
weg.

Beschrijving: de boerderij van Johan en Jans van 
Dijk-Rutten aan de Emelaarseweg was voor verschil-
lende, ook Joodse, onderduikers een toevluchtsoord in 
WOII. Als dank voor die hulp ontvingen zij in 2001 een 
onderscheiding van Yad-Vashem. 

Het verzetsmonument, een ontwerp van Frank Maas en 
Luuk Cornelissen, is onthuld op 4 mei 2019. Rondom 
een verzetsboom is de tekst van dichter Jos Pauw zicht-
baar: ‘De meeste mensen zwijgen, een enkeling stelt 
een daad’. Het monument bevat vergrote replica’s van 
de Yad-Vashem onderscheidingen.
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12 Monument oorlogsslachtoffers 

Locatie: tuin van de Sint Jozefkerk aan de Hessenweg 
325.

Beschrijving: het monument bestaat uit drie panelen 
met namen van oorlogsslachtoffers. Het linker paneel 
bevat de namen van militairen van het Vierde eskadron 
van het Eerste Regiment Huzaren, het middelste paneel 
de namen van burgerslachtoffers uit Achterveld en 
Stoutenburg, en op het rechter paneel staan de namen 
van militairen van het Princess Patricia’s Canadian Light 
Infantry en het Seaforth Highlanders of Canada regi-
ment. De Huzaren speelden een rol bij de verdediging 
van ons land tijdens de meidagen 1940; de Canadezen 
bij de bevrijding in april en mei 1945. 

Het monument is vernieuwd in 2021 en is een ontwerp 
van de Locatieraad van de Sint Jozefkerk in Achterveld. 
Het is geadopteerd door basisschool ‘t Startblok. Jaar-
lijks sluiten leerlingen van de school aan bij de herden-
king. 

13 Monument: ‘Bijna 
Vrij’

Locatie: tuin van de Sint 
Jozefkerk aan de Jan van 
Arkelweg.

Beschrijving: het vredes-
beeldje in brons, gemaakt 
door W. Albers Pistori-
us-Fokkelman, heeft als 
titel ‘Bijna Vrij’ en stelt 
een meisje voor met een 
duif. De vredesduif zit nog 
op haar hand, klaar om 
uit te vliegen. Dit geeft de situatie weer ten tijde van 
de Voedselconferentie in Achterveld op 28 en 30 april 
1945. De onthulling vond plaats in 1970; 25 jaar na de 
bevrijding.

Het monument is geadopteerd door basisschool Sint 
Jozef. Bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei spelen leer-
lingen van groep 8 een actieve rol.

14 De Moespot  (gemeentelijk monument) 

Locatie: de Moespot aan de Jan van Arkelweg 6.

Beschrijving: van 1912 tot 1978 was  dit de rooms ka-
tholieke lagere school Sint Jozef.

In april 1945 lag Achterveld tussen bevrijd en bezet ge-
bied en werd de school het onderkomen van de Voed-
selconferentie die gehouden werd op 28 en 30 april 
1945. Het schoollokaal waar de overeenkomst werd 
gesloten is nog steeds intact. In dat lokaal is een fototo-
tentoonstelling over Achterveld in de Tweede Wereld-
oorlog en zijn diverse plaquettes aanwezig. Het gebouw 
heeft nu de functie van een cultureel centrum. 

15 Herdenkings- 
plaquette voedsel-
conferentie

Locatie: klaslokaal in 
de Moespot aan de 
Jan van Arkelweg 6. 

Beschrijving: een 
bord met daarop in 
het Nederlands en 
Engels de namen van alle internationale regeringsverte-
genwoordigers die deelnamen aan de Voedselconferen-
tie op 28 en 30 april 1945. Dit was een conferentie van 
de geallieerden met de bezettende Duitse autoriteiten 
over voedselhulp aan westelijk Nederland. Daar heerste 
al een winter lang hongersnood (hongerwinter) waarbij 
naar schatting 20.000 tot 25.000 burgers de honger-
dood stierven.

De conferentie zou leiden tot een overeenkomst, be-
kend onder de naam ‘Akkoord van Achterveld’. De 
voedseldropping en voedselaanvoer via waterwegen 
en over de weg die meteen van start gingen, heeft de 
resterende bevolking in westelijk Nederland van de 
hongerdood gered. 
Het bord hangt in de ruimte waar de conferentie plaats-
vond. 

16 Herinneringskruis Pierre Brisdoux

Locatie: in de berm aan de Hessenweg ter hoogte van 
Hessenweg 112.

Beschrijving: op 8 december 1944 steeg de Hawker 
Typhoon, een jachtbommenwerper, vanuit het bevrijde 
Brabant op om het Duitse hoofdkwartier in Hoevelaken 
te bombarderen. Het toestel werd neergehaald door 
Duits afweergeschut en stortte neer nabij boerderij 
‘Gasthuis Daatselaar’. 
Op deze plek werd, waarschijnlijk al in 1945, door de 
familie Brisdoux een herinneringskruis geplaatst met de 
tekst: ‘Capitaine Pierre Brisdoux d’Istria tombe icí le 8 
décembre 1944.’ (Kapitein Brisdoux d’Istria stortte hier 
op 8 december 1944 neer.) In 1993 is het monument 
verplaatst naar de huidige locatie. 
Pierre Brisdoux Galloni d’Istria werd begraven op Rust-
hof, in 1949 overgebracht naar de Franse militaire 
begraafplaats in Kapelle en in 1951 op verzoek van de 
familie herbegraven in Parijs.

17 Het Vilderskerk-
hof (gemeentelijk 
monument)

Locatie: vooraan 
rechts op de Eme-
laarseweg

Beschrijving: dit is de 
voormalige ‘Alge-
mene Burgerlijke 
Begraafplaats der Gemeente Stoutenburg’. Aangelegd 
in 1872 omdat iedere gemeente verplicht was een 
openbare begraafplaats te hebben. Omdat hier eigen-
lijk alleen zwervers (vilders) begraven werden, werd het 
al gauw Vilderskerkhof genoemd. In de meidagen van 
1940 deed het dienst als tijdelijke begraafplaats voor 
twee Nederlandse militairen (huzaren). In 1969 fuseerde 
de gemeente met Leusden en werd deze begraafplaats 
overbodig. 

18 Gedenksteen Stoutenburg

Locatie: in de buitenmuur van ‘Kasteel Stoutenburg’, 
Stoutenburgerlaan 5.

Beschrijving: in 1988 werd deze herdenkingssteen door 
veteranen van de Voorposten Stoutenburg en Asschat 
onthuld tijdens een reünie. Dit waren militairen van 
het 16e Regiment Infanterie en het 6e Regiment 6 Veld 
Artillerie. De Voorposten Stoutenburg waren gelegen 
rondom dit ‘Kasteel Stoutenburg’, dat in 1888 opnieuw 
werd opgebouwd. Precies 100 jaar voor deze onthulling. 
Tijdens de mobilisatie sliepen de officieren in het kas-
teel.

19 Informatiepaneel over de Voorposten Stoutenburg

Locatie: aan de 
bosrand bij Kasteel 
Stoutenburg, eind 
van de parkeerplaats 
linksaf wandelpad op 
ca 250 meter.
Beschrijving: in het 
weiland achter het 
informatiepaneel 
bevonden zich tijdens 
de meidagen 1940 de Voorposten Stoutenburg. Zo’n 
150 man lagen hier in loopgraven, die ook in het bos en 
aan de andere kant van het kasteel waren gesitueerd. 
Ook stonden hier vier kanonnen opgesteld, twee langs 
de Hessenweg en twee tegen de bosrand aan. Met 
name op 12 mei 1940 is er flink gevochten waarbij de 
inzet van de kanonnen de vijand grote verliezen toe-
bracht. 

Op het paneel zijn foto’s van de stellingen te zien. De 
Grebbelinie-informatiepanelen zijn een ontwerp van 
Studio Herder.
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20 Tankversperring 

Locatie: aan de Engweg ter hoogte van nummer 8 (ca 
150 meter vanaf de Horsterweg). 

Beschrijving: nadat de evacués uit Achterveld en Stou-
tenburg op 11 mei 1940 waren gepasseerd, werden er 
op de Hessenweg (ter hoogte van de Voorposten) en 
op de Engweg tankversperringen opgericht met res-
pectievelijk vier en twee blokken. Deze wegen lag net 
wat hoger zodat deze boven het inundatiewater bleven 
en extra verdedigd moesten worden. De blokken ver-
dwenen na de meidagen in de berm en zijn in 1946 zijn 
naar een boerderij op de Emelaarseweg gebracht waar 
ze dienstdeden als muur voor een schuurtje. In 2021 
zijn ze teruggezet op de bijna oorspronkelijke locatie. 
Toen zijn ook de tramrailstaven weer aangebracht. Dit 
was een initiatief van de gemeente Leusden in samen-
werking met Stichting Grebbelinie en de Historische 
Kring Leusden. 

21 Kunstwerk     
profiel Liniedijk

Locatie: Ples-
manstraat tet hoogte 
van Philipsstraat.

Beschrijving: idem 
aan nummer 5.

22 Trafohuisje

Locatie: hoek Philips-
straat-Mosselpad.

Beschrijving: in sep-
tember 1939 werd 
het eerste deel van 
de Grebbelinie nabij 
Asschat als proef-
gebied onder water 
gezet. De laag water die op het land kwam te staan, 
was te diep voor de vijand om er met paard en wagen 
doorheen te trekken. Om te testen of dit daadwerkelijk 

het geval was, oefende het Nederlandse leger met paar-
den en karren, kanonnen en met de enige tank die het 
land rijk was. In oktober en november 1939 volgden de 
inundaties van de andere kommen. 
In opdracht van de gemeente Leusden werd dit trans-
formatiehuisje door graffitikunstenaar 13Hoog getrans-
formeerd tot een kunstwerk waarop bovenstaande is 
uitgebeeld. 

23 Bewaard gebleven Grebbeliniedijk uit 1745 (rijks-
monument)

Locatie: langs Mosselpad

Beschrijving: op deze plaats kunnen we goed zien hoe 
de Grebbelinie er uitzag voordat deze verdediging tij-
dens de mobilisatie (1939) weer in gebruik werd geno-
men. De oorspronkelijke lage aarden wal bleef intact; de 
Liniedijk lag midden in het land zonder dat er water in 
de buurt was. Op de meeste andere plaatsen werd de 
oorspronkelijke Liniedijk opgehoogd met zand van het 
Valleikanaal, dat eind jaren dertig werd gegraven.

24 Sovjet Ereveld

Locatie: Rusthof, Dodeweg 31.

Beschrijving: In september 1941 kwamen 101 krijgsge-
vangenen uit de Sovjet-Unie aan bij station Amersfoort. 
De meesten van hen kwamen uit Oezbekistan. Van deze 
groep stierven er 24 onder erbarmelijke omstandighe-
den in Kamp Amersfoort. In 1942 werden de overige 77 

soldaten gefusilleerd. De 101 gedode krijgsgevangenen 
werden na de bevrijding begraven op Rusthof. 

Op het Sovjet Ereveld in Leusden liggen 865 oorlogs-
slachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie begraven; 
de begraafplaats fungeerde als ‘verzamelplaats’ voor 
in Nederland begraven slachtoffers uit de Sovjet-Unie. 
Er werd daartoe een aparte ommuurde begraafplaats 
aangelegd. Dit Sovjet Ereveld, ontworpen door David 
Zuiderhoek, werd geopend op 18 november 1948 door 
de toenmalige minister van oorlog W.F. Schokking.
                                                                                    
Stichting Sovjet Ereveld beoogt nabestaanden op te 
sporen en te informeren en de herinnering aan de 
soldaten levend te houden. Tot nu toe zijn van ruim 
200 soldaten de families op de hoogte gebracht van de 
begraafplaats van hun dierbaren. Op het Sovjet Ereveld 
had elk graf een kalkstenen zerk. Deze zijn in de peri-
ode 2019 tot 2021 vervangen door nieuwe grafzerken. 
Op elke zerk staat in het Russisch de naam, de geboor-
tedatum en de datum van overlijden vermeld, zover 
bekend. Bij meer dan 200 zerken vindt de bezoeker in 
de maand mei ook een foto van de geïdentificeerde 
militair.

25 Gedenkzuil    
Sovjet Ereveld

Locatie: Rusthof, 
Dodeweg 31.

Beschrijving: in 
1975 werd de 
gedenkzuil ver-
vangen door een 
10 meter hoge 
obelisk van Ar-
meens wit mar-
mer. De zuil is in 
drie delen vanuit 
de Sovjet-Unie 
naar Nederland vervoerd. Op de zuil staat de tekst: ‘Aan 
de strijders van het Sovjetleger die omgekomen zijn in 
de worsteling met de Duitse overweldigers. 1940-1945’. 
Achter de zuil werd een muur geplaatst waarop de 
tekst: ‘Lof aan de Helden’. 

Tot 1958 was de ambassadeur van de Sovjet-Unie een 
prominent deelnemer aan de Dodenherdenking van 4 
mei. Door ontwikkelingen in de Koude Oorlog was hij 
daarna niet meer welkom en organiseerden de Russen 
in Oud-Leusden een eigen herdenking met als gasten 
Oostbloklanden en CPN. Sinds 1993 herdenken de Rus-
sen op Overwinningsdag (9 mei).

26 Veteranenmonument 

Locatie: Rusthof, Dodeweg 
31 (naast opening in muur 
Sovjet Ereveld).

Beschrijving: een militaire 
brits van Belgisch hardsteen 
met daarop bronzen mili-
taire kleding en een paar 
veldschoenen. De kleding 
bestaat uit een baret, hand-
doeken, sokken en over-
hemden. Op de overhemden 
ligt het tweede deel van een gedenkplaatje van een mi-
litair; de eigenaar van het plaatje is niet meer in leven. 
Het monument is ontworpen door beeldend kunstenaar 
Gert Sennema uit Grijpskerk en onthuld op 25 juni 2009 
(Veteranendag) en gaat over alle tijden.

Voor de brits is een gedenksteen geplaatst met de tekst: 
‘Ter herinnering aan alle Amersfoorters en Leusdenaren 
die waar ook ter wereld hebben gestreden voor vrede, 
vrijheid en veiligheid. In het bijzonder aan hen die daar-
bij hun leven hebben gelaten.’ 

27 Nederlandse oorlogsgraven

Locatie: Rusthof, Dodeweg 31.

Beschrijving: in de Nederlandse oorlogsgraven, te her-
kennen aan de Nederlandse leeuw aan de bovenzijde 
van de stenen, liggen ruim 150 Nederlandse slachtof-
fers waaronder militairen. De meeste graven zijn van 
dwangarbeiders, verzetsstrijders, politieke gevangenen, 
gijzelaars en onderduikers. Zij kwamen om in Kamp 
Amersfoort of werden gefusilleerd, vaak als represail-
lemaatregel. Executieplaatsen voor deze slachtoffers 
zijn o.a. ‘Jannetjesdal’ aan de Kolonel van Royenweg 
(alleen toegankelijk tijdens de jaarlijkse herdenking op 
4 mei) en de schietbaan tegenover de ingang van Kamp 
Amersfoort. Het gebied rond Kamp Amersfoort, inclu-
sief de Leusderheide, is de grootste executieplaats van 
Nederland. Op het buitenterrein van Kamp Amersfoort 
werden na de oorlog 61 (massa)graven blootgelegd 
door rechercheurs en de gravendienst.
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28 Gemenebest Ereveld 

Locatie: Rusthof,    
Dodeweg 31.

Beschrijving: vanaf 
1942 werden be-
manningsleden, die 
waren omgekomen 
bij het neerstor-
ten van geallieerde 
vliegtuigen, begraven 
op Begraafplaats Rusthof. Na de oorlog adopteerden 
verschillende inwoners van Amersfoort en Leusden één 
of meer van deze graven. Eenvoudige houten kruisen 
hielden de herinnering aan de gesneuvelde militairen 
levend. Enige jaren later werd dit een officiële gealli-
eerde erebegraafplaats met de bekende aankleding 
van witte grafstenen. De graven worden onderhouden 
door het Lokale Comité Amersfoort van de Nederlandse 
Oorlogsgravenstichting.

29 Gedenkkruis 
voor de gevallenen 
van het Britse Ge-
menebest 

Locatie: Rusthof,    
Dodeweg 31.

Beschrijving: rond 
dit grote kruis liggen 
225 militairen uit de 
legers van het Britse Gemenebest begraven: Engelsen, 
Canadezen, Nieuw-Zeelanders, Australiërs, Polen en een 
Belg. Ertegenover liggen de overige geallieerde militai-
ren: Italianen, Tsjechen, Grieken, Joegoslaven, Portuge-
zen, Roemenen en een Hongaar. Van vijftien graven is 
de identiteit van het slachtoffer onbekend. In de directe 
nabijheid hiervan zijn ruim 150 Nederlandse militairen 
en verzetsmensen begraven.

30 Gedenksteen voor de        
Italiaanse militairen

Locatie: Rusthof, Dodeweg 31.

Beschrijving: naast de militairen 
van het Gemenebest zijn er ook 
oorlogsgraven van militairen van andere nationaliteiten. 
Zij hebben als krijgsgevangen dwangarbeid moeten 
verrichten en waren eerder begraven op Margraten. 
Italië heeft in 1982 een eigen gedenksteen onthuld met 
de tekst: ‘Italië in eeuwige herinnering aan het offer ge-
bracht door zijn zonen tijdens de 1e en 2e Wereldoorlog 
in Nederland gevallen.’ 

31 Kruis voor Onbekende Soldaat

Locatie: Rusthof, Dodeweg 31.

Beschrijving: er zijn ook graven van 
onbekende militairen. Een wit kruis 
met vlaggenmast markeert het graf 
van De Onbekende Soldaat.

32 De ladder 

Locatie: kruising Leusder-
weg-Laan1914. 

Beschrijving: de locatie van 
het Wachbataillon Nord-
West, onderdeel van Kamp 
Amersfoort, is nu een kruis-
punt van de Doornseweg, de 
Leusderweg en Laan 1914. 
Het kunstwerk van Arman-
do, De Ladder, heeft aan de 
rand daarvan, net op Amers-
foorts grondgebied, een 
plek gekregen.

Armando (geb. 1929 als Herman Dirk van Dodeweerd):

‘Waarom een ladder. Een ladder verbindt laag met hoog, 
maar waarschijnlijk ook hoog met laag. Een ladder 
verbindt aarde en hemel, belichaamt het reikhalzen naar 
datgene wat hoger is dan het menselijke. De ladder als 
troost, als vluchtweg. Een ladder kan hulp van boven 
brengen. Velen hoopten toentertijd op hulp van boven, 
sommigen gaf hulp van boven kracht.
Zelfs de vijand, in de gedaante van een bewaker, had 
een ladder nodig om op de plaats te komen waar hij 
thuishoorde en huishield: de wachttoren. Daar kon hij 
op de gevangenen neerkijken, hij hield ze vandaaruit in 
toom, omdat hij een wapen en de macht had. Maar hier 
is slechts sprake van het armzalige laddertje dat bestemd 
was voor de knechten van de plek, de knechten van de 
kerfstok.
De gevangenen hadden geen wapens, maar ze had-
den een veel hogere ladder tot hun beschikking dan de 
vijand, al was het dan een denkbeeldige ladder. Het was 
de ladder van de gedachten, want de gedachten zijn vrij. 
Via deze ladder vertrokken de wensen en verlangens der 
gevangenen en er kwamen ongetwijfeld gedachten en 
wensen van elders terug. De ladder was er dus al. De lad-
der is juist in die barse jaren ontstaan. Maar hij was tot 
nu toe niet zichtbaar.
Ook deze ladder is geen echte ladder. Het is een kunst-
werk dat aan een ladder doet denken. Het is de ladder 
van het kamp, de ladder van de plek. Hij is groot en 
hoog, en, naar ik hoop, trots en ongenaakbaar. Hij is van 
brons.’

33 Gedenkzuil     
Koedriest 

Locatie: Loes van Over-
eemlaan, einde van de 
weg links, dan pad naar 
rechts.

Beschrijving: het mo-
nument in Sovjet-pa-
triottische stijl, onthuld 
in 1962, herinnert aan de gruwelijke executie van 77 
krijgsgevangenen, twintig jaar eerder. De tekst op de 
zuil luidt: ‘Aan de roemrijke zonen van het Sovjetvolk 
die gevallen zijn in de strijd tegen de Duitse bezettings-
macht in 1941-1945. Van het dankbare Vaderland’. 
Koedriest is de naam van het bosperceel, waar de exe-
cutie plaatsvond. Stichting Sovjet Ereveld organiseert 
sinds 2012 een ceremonie op 9 april bij zonsopgang, 
het moment van de executies.

34 Wachttoren  
(rijksmonument)

Locatie: Loes van Ove-
reemlaan 19.

Beschrijving: rondom 
het gevangenendeel 
van Kamp Amersfoort 
stonden acht wacht-
torens. Bewakers, uitgerust met zoeklicht en mitrailleur, 
schoten hiervandaan op kampgevangenen wanneer die 
te dicht bij de omheining kwamen.
Deze gerestaureerde houten wachttoren is de enige die 
nog bewaard is gebleven en staat op de oorspronkelijke 
plek. Het is bovendien de enige in Nederland overge-
bleven Duitse wachttoren uit de Tweede Wereldoorlog.

Het monument de Wachttoren is geadopteerd door De 
Johannes Calvijnschool uit Amersfoort.

35 Nationaal Monument Kamp Amersfoort (alleen 
toegang met geldig entreebewijs)

Locatie: Loes van Overeemlaan 19.

Beschrijving: oorspronkelijk was dit binnen de gemeen-
te Leusden gelegen kamp een barakkenkamp. Het is 
tijdens de mobilisatie in 1939 gebouwd voor het 16e 

Regiment Infanterie, dat de 
Grebbelinie in Leusden verde-
digde.
 In 1941 werd het een con-
centratiekamp van de nazi’s. 
De eerste gevangenen kwa-
men aan op 18 augustus. 
De officiële naam van het 
concentratiekamp Amers-
foort was Polizeiliches Durch-
gangslager Amersfoort (PDA). 
In1943 werd het kamp uit-
gebreid met zeven stenen 
barakken en heropend onder 
de naam Erweitertes Polizei-
gefängnis. In de praktijk bleef 
de naam PDA nog in gebruik. 

In dit concentratiekamp, waar ca 47.000 gevangenen 
korte of langere tijd waren opgesloten, heerste een 
mensonterend regime van honger, mishandeling, dwan-
garbeid en executies. 

Op de historische plek is een museum/herinneringscen-
trum gerealiseerd met een grote, ondergrondse musea-
le presentatie. Daar wordt het verhaal op indrukwek-
kende wijze verteld aan de hand van objecten, onder 
andere een muurschildering, klokkenstoel met appèl-
klok, foto’s, documenten en wisselexposities, dat alles in 
samenhang met de monumenten en zichtbare sporen in 
het buitenterrein.

36 Gedenkzuil 1940-1945 
voor de omgebrachte ge-
vangenen.

Locatie: Loes van Overeem-
laan 19 (aan de overkant van 
Kamp Amersfoort).

Beschrijving: de ontwerper 
van de tekst op de steen is  
H.J. Meijer. De steen is ge-
maakt door Steenhouwerij C.M. Lablans in Amersfoort. 
De zuil is geplaatst op initiatief van het Gevangenenco-
mité en betaald uit de restanten van de inzamelingen 
voor het monument Gevangene voor het vuurpeloton. 
Beide momenten werden tegelijk onthuld op 14 mei 
1953. 
De volgende tekst staat te lezen op de gedenksteen:

‘Zij die in de jaren 1940-1945 hier werden omgebracht 
hebben met hun bloed deze grondgeheiligd

Hun offer zij het nageslachteen lichtend voorbeeld’
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37 Schietbaan (rijksmonument) 

Locatie: Loes van Overeemlaan 19 (aan de overkant van 
Kamp Amersfoort).

Beschrijving: gevangenen van Kamp Amersfoort moes-
ten zware dwangarbeid verrichten en werden ingedeeld 
in commando’s. Het Schiessstandkommando moest de 
schietbaan aanleggen. De Joden die hiervoor werden 
ingezet, werden tot het uiterste opgejaagd met knup-
pels en zwepen. De schietbaan werd ook gebruikt als 
fusilladeplaats. De schietbaan is nog volledig intact; de 
begroeiing op de wallen is van latere tijd.

38 Monument    
Gevangene voor 
het vuurpeloton 
(rijksmonument) 

Locatie: aan het 
einde van de schiet-
baan Loes van Ove-
reemlaan 19 (aan de 
overkant van Kamp 
Amersfoort).
Beschrijving: dit mo-
nument is opgericht 
ter herinnering aan 
de slachtoffers van het Polizeiliches Durchgangslager 
Amersfoort. Het comité ‘Monument Kamp Amersfoort’ 
organiseerde een geldinzameling en koos voor de 
Amsterdamse beeldhouwer Fiets Sieger die zelf twee 
keer gevangen had gezeten in de gevangenis Wetering-
schans en in de SD gevangenis in Scheveningen. 
Een sterk vermagerde gevangene in gevangeniskledij 
staat fier voor het vuurpeloton. Eén hand gekromd 
tegen zijn lichaam om zijn angst de baas te blijven; de 
andere hand tot vuist gebald uit woede en als teken van 
zijn ongebroken wil. 

Het beeld werd op 14 mei 1953 onthuld door minister 
president Willem Drees. 

Basisschool ’t Ronde heeft het monument geadopteerd. 
Zij houden er jaarlijks een eigen herdenkingsplechtig-
heid. 

39 Monument schuil-
plaatsverleners

Locatie: Loes van Ove-
reemlaan 19 (aan de 
overkant van Kamp 
Amersfoort).

Beschrijving: in 2015 
werd dit monument, 
gemaakt door kunste-
naar Eric Claus, onthuld 
als eerbewijs aan al die mensen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, vaak voor hen onbekende, (Joodse) 
landgenoten of geallieerden opvingen en hen zo een 
schuilplaats boden. Ondanks dat deze gezinnen daar-
mee hun levens in de waagschaal stelden, hielpen ze 
toch. Honderdduizenden vervolgden zijn zo uit handen 
van de bezetter gebleven. 

40 Loopgravenstelsel

Locatie: Loes van Over-
eemlaan 19 (aan de over-
kant van Kamp Amers-
foort).

Beschrijving: Deze au-
thentieke (en voor een 
deel gereconstrueerde) 
loopgraven zijn in 1939 
door Nederlandse troe-
pen aangelegd. Tijdens de Duitse bezetting werden de 
loopgraven uitgebreid en gemoderniseerd.

41 Restanten tijdelijke 
begraafplaats

Locatie: Loes van Ove-
reemlaan 19 (aan de 
overkant van Kamp 
Amersfoort, achter de 
schietbaan).

Beschrijving: op deze plek 
werden, na de bevrijding, 
geborgen lichamen uit 
de (massa)graven rondom Kamp Amersfoort tijdelijk 
begraven. Daarna zijn ze overgebracht naar hun laat-
ste rustplaats: het Sovjet Ereveld, of de Nederlandse 
oorlogsgraven op Rusthof, of Ereveld Loenen of naar 
begraafplaatsen in hun eigen woonplaats. 
In 1951 werd deze tijdelijke begraafplaats opgeheven. 

 

42 Muurreliëf Sinaï cen-
trum

Locatie: Loes van Overeem-
laan 19 (aan de overkant 
van Kamp Amersfoort).

Beschrijving: dit muurreliëf 
sierde het nabijgelegen Sinaï Centrum. Hier werd In de 
periode van 1960 tot 2010 geestelijke gezondheidzorg 
geboden aan Joodse Nederlanders, voor een groot deel 
getraumatiseerde oorlogsslachtoffers. 

Het reliëf van Lex Horn geeft een groep mensen weer 
die een helpende hand krijgen toegereikt. Links is een 
beschermende hand te zien met daarin een tak; tussen 
de blaadjes een duif, die hoop op nieuw leven symboli-
seert. Rechts een menora, een 7-armige kandelaar wat 
kan worden uitgelegd als hoop op het licht. De woeste 
bol links geeft een associatie weer met de Shoah (Holo-
caust) Rechtsboven een stilering van het alziende oog.
Bij de sloop van het Sinaï Centrum werd besloten het 
reliëf te bewaren. Het werd gerestaureerd en op deze 
plek gesitueerd, op de gemeentegrens met Amersfoort 
en gekeerd naar de locatie waar het Sinaï Centrum eer-
der stond.

43 Fundamenten lijkenhuisje 
(rijksmonument)

Locatie: Loes van Overeem-
laan 19 (aan de overkant van 
Kamp Amersfoort).

Beschrijving: in het lijkenhuis-
je werden doodgeslagen of door ontberingen of ziekte 
overleden kampgevangenen door medegevangenen, 
genaamd het lijkencommando, (in dwangarbeid) tijde-
lijk geborgen. In een enkel geval werd het lichaam per 
lijkwagen afgevoerd naar familie of vervoerd naar Kamp 
Vught waar ze werden gecremeerd. De meeste lijken 
echter werden vanuit het lijkenhuisje door datzelfde lij-
kencommando in kisten op een handkar geladen en uit 
de kist in een massagraf geworpen waarover ongeblus-
te kalk ging, opdat hun stoffelijke resten niet zouden 
worden teruggevonden.

44 Stirling monument

Locatie: langs klompenpa-
den Schutpad en Terma-
tenpad. Het parkeerplaatsje 
op de spoordijk ter hoogte 
van Leusbroekerweg 6 is 
het startpunt van beide 
klompenpaden. Volg het 
Klompenpad ca 600 meter.                             

Beschrijving: het monument is opgericht ter nage-
dachtenis aan de crash van de Stirling R9197 bom-
menwerper op 3 februari 1943. Op die datum vond, 
boven de weilanden tussen Achterveld en Hamersveld, 
een luchtgevecht plaatst tussen de Engelse Stirling 
en een Duitse Messerschmitt nachtjager. De Stirling 
werd getroffen en stortte met acht bemannings-
leden neer aan de rand van Landgoed ‘De Boom’ 
tegen de spoordijk. Vijf Canadezen en drie Britten 
kwamen hierbij om het leven. Zij zijn begraven op 
het Gemenebest Ereveld op begraafplaats ‘Rusthof’.                                                                               
Elk jaar wordt op 3 februari een ceremonie gehou-
den waarbij leerlingen uit groep 8 van ’t Kompas, de 
school die het monument heeft geadopteerd, aanwezig 
zijn. Het monument, ontworpen door de Leusdense 
kunstenaar Mirjam Woltman, bestaat uit een metalen 
boog met daarin metalen lijnen die een neerstortend 
vliegtuig boven de weilanden verbeelden. Boven op de 
boog zijn acht kristallen aangebracht ter herinnering 
aan de acht bemanningsleden van de Stirling.

45 Museumbunker

Locatie: kruising Jaag-
pad-Langesteeg .

Beschrijving: in 2013 werd 
het project Museumbunker 
Grebbelinie opgestart en 
eind 2014 gerealiseerd door 
de Historische Kring Leus-
den en de gemeente Leus-
den, samen met andere organisaties. De bunker maakte 
deel uit van de Pantherstellung, een in hoog tempo 
gebouwde Duitse verdedigingsstelling eind 1944, tegen 
de oprukkende geallieerden. In de bunker met een 
binnenruimte van ca. 20 m2 zijn de wanden voorzien 
van prachtige informatiepanelen met teksten en afbeel-
dingen. Deze informatie (in Nederlands en Engels) geeft 
de bezoeker een goed beeld van wat er zich in deze 
omgeving heeft afgespeeld aan het einde van WOII. De 
bezoeker wordt ook geïnformeerd over flora en fauna 
in het natuurgebied, dat de Grebbelinie tegenwoordig 
ook is. De museumbunker geniet nationale en interna-
tionale bekendheid. De inhoud van het gastenboek is 
daarvan een mooie afspiegeling.
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