
Canadian Walk, Apeldoorn 
 

1. Samenvatting 
De Canadian Walk in een wandelroute van 2 kilometer door Apeldoorn. In het kader van 75 jaar 
bevrijding is dit jaar op 17 april (de bevrijdingsdag van Apeldoorn) de wandeling geopend. De route 
leert de wandelaars alles over de oorlogsgeschiedenis van Apeldoorn. Langs de route liggen maple-
leaf tegels met verhalen van veteranen en verzetsstrijders. Vanaf het Nationaal Canadees monument 
loop je via de mooie straten en statige lanen langs buitenvitrines waar objecten worden getoond. 
Eindpunt is de Boom der Vrijheid. 

 

 

  



2. Wat is het? 
 

In de voetsporen van de bevrijders  

Apeldoorn, de ‘hoofdstad’ van de Veluwe, heeft sinds 17 april (dé Bevrijdingsdag van Apeldoorn) er 
een duurzame stadswandeling bij. Met de gratis ‘Canadian Walk’ audiotour leer je alles over de 
oorlogsgeschiedenis van Apeldoorn. Langs de route liggen 26 maple-leaf tegels, die allemaal hun 
eigen stukje Apeldoornse geschiedenis vertellen. Beleef de 26 bijzondere en persoonlijke verhalen 
van veteranen en verzetsstrijders en loop even in hun natte, versleten en soms loodzware schoenen. 
Terwijl de Tweede Wereldoorlog woedt, strijden zij voor onze vrijheid. Installeer de gratis app vooraf 
op je telefoon en neem oortjes mee zodat je optimaal kunt luisteren naar bijzondere verhalen uit 
eerste hand.  

Volg een deel van het parcours van de bevrijders 

De Canadian Walk is ruim 2 kilometer lang en volgt voor een groot deel het parcours van de vroegere 
defilés in Apeldoorn. Tel daar alle bijzondere verhalen bij op en je bent zo twee uur in de gezonde 
buitenlucht. Het startpunt van je wandelroute is het Nationaal Canadees monument van de ‘Man met 
de Twee Hoeden’ aan de Loolaan, vlakbij Paleis Het Loo en eindigt in de binnenstad. Tijdens de 
audiotour word je door indrukwekkende verhalen meegenomen naar Canada, de stranden van 
Normandië tot aan de grens van Apeldoorn waar dappere mannen de stad bevrijdden. Langs de route 
staan buitenvitrines met objecten die bij de route passen. De vitrines worden elk jaar teruggeplaatst 
tussen 17 april en 5 mei. De wandeling leid je door mooie straten en statige lanen, je bezoekt het 
Oranjepark en eindigt in hartje centrum bij de Boom der Vrijheid, een nieuw en blijvend kunstwerk op 
een gevel dat voorzien is van levend groen. De bewoners van het pand verzorgen de groeiende 
planten. Dit is tevens het eindpunt van de route waar je als eerbetoon aan de Canadese strijders een 
virtuele kaars kunt achterlaten op het eerbetoonveld en dit delen op je Facebookpagina. De route is 
rolstoeltoegankelijk en geschikt vanaf acht jaar en ouder. 

 

En wie heeft dit geregeld? 

De Canadian Walk is een initiatief van Apeldoorn Partners (samenwerkingsverband tussen Apeldoorn 
Marketing, Toeristisch Platform Apeldoorn en Centrum Management  Apeldoorn) en is mede mogelijk 
gemaakt door vfonds, Gemeente Apeldoorn, Veluwe Remembers en Gelderland Herdenkt en is het 
kader van 75 jaar bevrijding ontwikkeld.  



3. Wat brengt het teweeg? 
De Apeldoornse burgemeester Ton Heerts over de Canadian Walk audiotour: “De Canadian Walk 
plaatst Apeldoorn in een internationaal perspectief. Apeldoorn maakt deel uit van de 
wereldgeschiedenis rond de tweede wereldoorlog. Een tijd waarin veel gebeurt is en de Canadian 
Walk is een mooie start om je verder te verdiepen in de geschiedenis van de Veluwe.” 

 

Met de wandeling is een laagdrempelige manier ontwikkeld om mensen met elkaar in gesprek te laten 
gaan. Via de korte wandeling van 2 kilometer, die ook beschikbaar is voor rolstoelen komen de 
mensen meer te weten over de oorlog, zoals die in Apeldoorn heeft plaatsgevonden.  

 

4. Bijdrage aan Ruimte voor Lopen 
Lopen kent meerdere verschijningsvormen. Met deze route worden alle bewoners en bezoekers van 
Apeldoorn uitgenodigd om via een korte wandeling te starten met lopen. De route van slechts 2 
kilometer is voor (bijna) alle mensen toegankelijk. In combinatie met het onderwerk kan het voor 
mensen die niet gewend zijn om te wandeling een goede eerste stap zijn.  

 

5. Leerpunt voor andere initiatieven  
Door een goede samenwerking en een duidelijk doel voor ogen kunnen er mooie initiatieven vorm 
gegeven worden.  

 

6. Gegevens indiening 
Cecile van der Linden namens de Apeldoorn Partners  

Mail: C.vanderlinden@apeldoorn.nl, telefoonnummer: 055-5802855 

Datum: 11 september 2020, Apeldoorn 


