Routebeschrijving korte Wandelroute Sporen WO2 op Kattenberg, lengte ca. 3,5 km.
( LA = linksaf; RA = rechtsaf; RD = rechtdoor, RI = richting)

30-04-2020

De nummers @.. verwijzen naar de betreffende omschrijving in het boek Sporen WO2 in Markelo,
dat voor 12 Euro verkrijgbaar is bij Tourist Info, boekhandel Prins en Landgoed Kattenbergse Hoeve.
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Start bij zij-ingang van Landgoed Kattenbergse Hoeve aan de Hogedijk 8.
Staand met de rug naar terras gaat u LA zandweg op Hogedijk
Op kruising RD = verharde weg Hogedijk
Na bochtje LA, vóór hekwerk ruitercentrum, zandpad volgen
Op T-splitsing rechts aanhouden, blauwe KnTs pijl links volgen
Tussen hekjes RD, wandelpad vervolgen
1ste zandpad RA, schuin omhoog, blauwe KnTs pijlen volgen
Na de dikke veldkeien loopt u nu de loopgraven in @7.
Dit labyrint van 180 meter werd in 1943 aangelegd door arbeiders, die bij razzia’s opgepakt
waren en daar te werk waren gesteld in het kader van Organisation Todt.
Blauwe KnTs pijlen volgen
Circa 50 meter na de loopgraven ziet u rechts een bomkrater @8
en een stuk bomscherf van een 500 ponder
Pad linksom volgen, (KnTs pijl) licht dalend tot het silhouet van gevallen vliegenier @9
Pad linksom volgen, na circa 20 meter zandpad RA, RI hekwerk (KnTs pijl)
Zandweg RD oversteken, tussen hekwerk door en u bent bij de Dikke Steen @10
Na WO2 wilde de gemeente deze steen verplaatsen naar het centrum om de namen van
alle gevallenen in te beitelen als monument. Dit was toen echter financieel niet haalbaar.
Terug door hekwerk naar zandweg en LA zandweg volgen tot
2e zandpad LA (na ca. 100 meter, bij groen bordje “opengesteld voor wandelaars”)
Na ca. 140 meter op kruising zandpaden RA (bij dikke beuk)
Na ca. 100 meter in linkse bocht RD smalle zandpad vervolgen
Na ca. 160 meter op T-splitsing RD en zandpad volgen tot trafo-huisje Traasweg 1
LA verharde weg Traasweg
Na huisnummer 2 RA bij handwijzer “vliegtuigmotor” door hekwerk zandpad in
Zandpad volgen tot bij vliegtuigmotor-monument @12.
Terug naar verharde weg Traasweg en RA de bult op.
Na circa 200 meter ziet u rechts huisnummer 4.
In WO2 woonde hier de familie Roelvink, die onderdak bood aan onderduikers @11c
Harde weg vervolgen tot Trafo-huisje Traasweg 6a, hier tegenover
LA wandelpad (blauw bord) volgen tot pijl Onderduikershol
Hier RA ca. 30 meter naar onderduikershol @11a
Terug naar wandelpad en RA pad vervolgen, door hekwerk
RA zandweg op tot aan Langeweg
LA Langeweg
RA op kruising tot zij-ingang Landgoed Kattenbergse Hoeve,
waar u gestart bent.

Deze route wordt u aangeboden door Stichting Herdenken en Vieren Vrijheid Markelo.
Meer informatie vindt u op onze Facebook-site en www.memorialmarkelo.nl

