
Programma Tankrouteritten door de Gemeente Barneveld op zat. 7 juli 2012. 
Excursie met ooggetuigenverslagen van de bevrijding in 1945.             (20120625)                 

De Stichting Voorthuizen Liberation 1945 en de Historische Vereniging Oud Barneveld nodigen u 

uit om een excursie met  ooggetuigenverslagen  op video van de bevrijding van de Gemeente 

Barneveld mee te maken. De video's tonen ooggetuigenverslagen van de doortocht van de 5e 

Canadese Tankdivisie door de Gemeente Barneveld, van de grens met Ede tot de grens met 

Putten inclusief door een tussenliggend gedeelte Prinsenkamp (G) van de Gemeente Nijkerk.  

De 5e Canadese  tankdivisie startte op 15 april 1945 in Arnhem met als doel zo snel mogelijk het 

Veluwemeer bij Nijkerk te bereiken. Dit om de Duitse troepen op de Veluwe te verhinderen zich 

achter de waterlinie op de vesting Holland terug te trekken. Door de felle verdediging van de 

Duitse troepen kwamen de Canadezen op 18 april uit in Harderwijk. Wie wil kan op 7 juli as. de 

route van de tanks door onze Gemeente volgen. Er is langs die route gelegenheid gebouwen met 

nog schade en een reeds in 1942 voor een geheime zender ingerichte ruimte voor contacten met 

Londen te inspecteren. Op meerdere locaties, o.a. A, D, E en G op de Routekaart, wordt u door 

ooggetuigen ontvangen.  

De video presentaties vinden, als onderdeel van het Festival van "Gelegerd in Gelderland", plaats 

op zat. 7 juli 2012. In de voormiddag in Dorpshuis de Essenburcht in Kootwijkerbroek en in de 

namiddag in zaal Restaurant Buitenlust in Voorthuizen. Zie www.voorthuizenliberation1945.nl  

 

Programma in Dorpshuis de Essenburcht in Kootwijkerbroek van 10 uur vm. tot ca. 12 uur: 

- Opening door de burgemeester van de Gemeente Barneveld de heer J. W. A van Dijk.  

- Ooggetuigenverslagen op video van de bevrijding van enkele buurtschappen rond 

Kootwijkerbroek. Daarna van het gebied tussen Kootwijkerbroek en Voorthuizen. 

- Tussen 12 en 14 uur is er gelegenheid voor het lunchen in De Essenburcht (C), in Restaurant 

Buitenlust (F) of elders in Voorthuizen. Ook kan men in de pauze (en na 16 uur) gedeelten van 

de Tankroute volgen en de schadeplaatsen A, B, D en E met de Toelichtingen bezoeken. 

 

Voortzetting van het Video programma In Voorthuizen van 14 uur tot ca. 16 uur:      

- Ooggetuigenverslagen op video in zaal Buitenlust (i.p.v. in Trefpunt) van de gevechten om 

Blankensgoed en het Duitse Hoofdkwartier in de Kerkstraat. Daarna van de aanval van de 

Canadezen via het Wilbrinkbos richting Putten met de bevrijding van Prinsenkamp.  

- Na 16 uur is er weer gelegenheid om P.o.I.'s te bezoeken en om ook kennis te maken met 

ooggetuigen in Prinsenkamp (F) waar onder andere ca. twintig boerderijen met vee op stal zijn 

verbrand of vernield en meerdere bewoners zijn omgekomen. Dit kan aan de hand van de op 

die plaatsen herbouwde boerderijen gedekt met toen slechts beschikbare rode dakpannen.  

Alle Points of Interest zijn kenbaar aan de bij de inritten opgehangen banieren van  

"Gelegerd in Gelderland". Zie ook de Kaart en Toelichting voor de te volgen route.  

- Wie alles wil zien start al 's morgens om 9 uur bij Gelkenhorst (A) Valkseweg 167 Barneveld. 

- De kaarten van de Tankroute met Toelichting kunt u downloaden van onze websites en zijn 

tevens gratis beschikbaar in de Essenburcht.                     Ook de toegang tot de zalen is gratis. 

Toevoeging aan dit Programma: 

- Op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli as. is er in Kootwijkerbroek tevens een expositie van oorlogs- en 

bevrijdingsattributen, van drie verzamelaars, in de Essenburcht. Ook burgers kunnen bijzondere 

aandenken exposeren. (voor info en aanmelden bel: 0342-424148, 0342-472763 of 0342-442110) 

- Open: vrijdagavond 6 juli van 19:00 tot 22:00 uur en zaterdag 7 juli van 09:00 tot 22:00 uur. 



Toelichting op de route langs de Points of Interests A t/m G.    (per fiets of auto)  
Ter info: Alle Points of Interests (P.o.I.'s) zijn op 7 juli as. kenbaar aan witte banieren bij de inritten. Behalve bij  

P.o.I. "B" zijn tussen 12 en 14 uur en na 16 uur op alle P.o.I.'s ooggetuigen van de bevrijding in 1945 aanwezig. 

 

A. Boerderij Gelkenhorst, Valkseweg 167, Barneveld. Bij Gelkenhorst werd de Canadese tankdivisie 

geconfronteerd met een Duitse stelling met een kanon. Dat kostte de Canadezen twee tanks met enkele 

bemanningsleden en de Duitsers het kanon en meerdere slachtoffers. Eigenaar/veehouder Henk van 
Beek is vanaf 9 uur ’s morgens ter plaatse beschikbaar om de verhalen van de spannende gevechten te 

vertellen en de nog zichtbare schade aan zijn schuur te laten zien. Voor meer informatie: zie “Artikelen 

Bevrijding” op de website  www.voorthuizenliberation1945.nl  

 

B. Boerderij Blauwkapel Wesselseweg 83 Barneveld. Tot in de nacht van 15 op 16 april verbleven er 

Duitse militairen met paarden en wagens met munitie in de schuur direct links van de oprijlaan naar de 

boerderij. De Canadezen moeten dat hebben geweten want ze beschoten vanuit hun tanks direct de 

schuur met een mitrailleur, maar de vogels waren al gevlogen. Zie het ooggetuigenverslag van de 

bevrijding van Wessel onder het hoofdstuk "Artikelen Bevrijding" op de website. De muur van de 
schuur is door nieuw metselwerk grotendeels hersteld behalve de kogelinslagen boven bij het raampje.  

 

C. is het schitterende dorpshuis de Essenburcht van Kootwijkerbroek, gelegen aan de Schoonbeekhof 
nr.1. Hier worden op 7 juli tussen 10 en 12 uur de video’s van de bevrijding van het dorp en de 

buurtschappen rond Kootwijkerbroek vertoond. 

   

D. Omringd door de hoge vuilstort aan de Wencopperweg vindt u de verlaten witte boerderij “Het 

Schip” met op de eerste verdieping de schuilplaats voor de operator en de geheime zender voor 

contacten met Londen vanaf 1943 t/m 1945. Ga op de Wencopperweg na de beek linksaf en volg deze 

weg dan komt u vanzelf bij "Het Schip". Meer informatie over "Het Schip" staat op de website. 

 

E. Vervolg de Wencopperweg tot het einde, sla rechts af en parkeer direct na de A1 aan de rechterzijde 

op de Carpool parkeerplaats P. Een parkeerhulp daar geeft u aanwijzingen. Loop naar de naastgelegen 

boerderij Baron van Nagellstraat huisnummer 65 en steek daarvoor of daarna voor boerderij nr. 116 aan 

de overzijde per voet de drukke straat over bij de verkeerslichten. Op deze twee boerderijen zijn twee 

Canadese verkenners omgekomen en daar tussen in werd een Duits kanon uitgeschakeld.  

 

F. is de plaats van Restaurant en zaal Buitenlust aan de Hoofdstraat nr. 89  in Voorthuizen.                 
Hier worden van 2 uur tot ca. 4 uur de video’s met ooggetuigenverslagen van de gevechten om 

Voorthuizen - centrum, Voorthuizen - oost en Prinsenkamp (G) vertoond. 

 

G. Na afloop van de videovertoningen kunt u nog weer P.o.I.'s bezoeken. Voor Prinsenkamp rijdt u in 

de richting Putten en neemt u na het Kerkhof de (1
e
) Prinsenweg rechts. Voor persoonlijke informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

over de dramatische gebeurtenissen tijdens de bevrijding van Prinsenkamp zijn enkele van de 

ooggetuigen van de bevrijding aanwezig in de boerderij Prinsenweg 28.      

(20120601) 

http://www.voorthuizenliberation1945.nl/

