Het grootste
munitiedepot van
West-Europa

In 1943 werd het bos gevorderd door soldaten van de
Wehrmacht, die van nabijgelegen Hotel Oranjeoord hun
uitvalsbasis maakten. In het
bos hebben zij het grootste
munitiedepot van West-Europa
aangelegd. Daarbij werden
onder meer dwangarbeiders
uit de gemeente Apeldoorn aan
het werk gezet om de deels-ondergrondse opslagplaatsen uit
te graven. De dichte bebossing
zorgde voor een goede verdediging tegen overvliegende
vliegtuigen, en de centrale
ligging en nabijheid van een
spoorlijn maakten het makkelijk
om munitie van en naar het
depot te vervoeren.
In 1944 kwamen de Canadese
bevrijders naar Apeldoorn. De
Wehrmacht kon niet riskeren
dat de geallieerden toegang
kregen tot hun munitiedepot.
Het munitiedepot werd daarom
door de Duitsers vernietigd.

Wilt u nog meer ontdekken over
het munitiedepot? Dat kan!

Na de gedeeltelijke vernietiging
werd door de Canadese en
Nederlandse legers gestart met
de ruiming van de explosieven
in het gebied. Toch is het bos
ook na de oorlog nog voor een
lange tijd onveilig geweest,
vanwege de onontplofte
munitie. Werknemers van de
EOD, Gemeente Apeldoorn en
specialistische opgravingsbedrijven hebben lang gewerkt
om het gebied op te ruimen. En
vandaag de dag is het eindelijk
vrij gegeven voor wandelaars.
De littekens die de oorlog in het
landschap heeft achtergelaten
zijn echter nog steeds zichtbaar. Eén ding is zeker: Hoog
Soeren zal nooit meer hetzelfde
zijn als vóór de oorlog.

De tentoonstelling zal in 2022 van mei t/m september in
Hotel Oranjeoord te zien zijn.

In het bos liggen niet alleen de
sporen van het Munitiedepot
verscholen. Ook oudere sporen
uit de prehistorie zijn ondanks
de geschiedenis van het Munitiedepot nog altijd te herkennen. Ook deze zullen tijdens de
wandeling worden toegelicht.

www.geheugenvanapeldoorn.nl of scan
de QR-code voor een rechtstreekse link.
Het boek ‘Beladen Bos; Het munitiedepot
van Hoog Soeren, 1941-2020’, geschreven
door Evert van Ginkel.
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In Hoog Soeren ligt de geschiedenis niet verscholen
in archieven of depots, maar
aan het oppervlak van een
prachtig bos. Een lange tijd
was dit gebied verboden voor
het wandelend publiek.

Een groot deel van het depot
is met een enorme explosie de
lucht in gegaan. Veel van de
munitie is daarbij vernietigd,
maar een aanzienlijk deel is
door de drukgolf van de explosie intact over de omgeving
verspreid geraakt. Verder heeft
sabotage door het verzet ervoor
gezorgd dat niet alle munitieopslagplaatsen tot ontploffing
kwamen. Het resultaat was dan
ook een gebied dat bezaaid
was met munitie en brokstukken van het depot.

Munitiedepot
Hoog Soeren
vanaf Hotel Oranjeoord

De wandelkaart over het Munitiedepot Hoog
Soeren is gemaakt door Leif Ian van Herwaarden. Samen met
Henrik Prins is hij een tentoonstelling over het munitiedepot
Hoog Soeren aan het voorbereiden. Dit is een onderdeel van de
stage opdracht van Leif Ian van Herwaarde.

Deze wandelkaart wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de wandelkaart staan plekken die niet altijd meer even goed
met het blote oog te zien zijn, maar weet dat je hier met een
stukje verborgen verleden van doen hebt. We snappen dat dat
nieuwsgierig maakt, maar ga niet van de paden af, op zoek naar
meer. Foto-verantwoording: CODA Ontwerp: www.denl.nl

Ontdek het verleden!
Horen zien en graven door het hele land
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Archeologisch
rijksmonument

Zodra je door het hek het bos in
loopt sta je op een terrein van
monumentale archeologische
waarde. Binnen dit archeologisch rijksmonument liggen vijf
grafheuvels en een urnenveld
verscholen. Twee van deze
grafheuvels zijn zichtbaar aan
de rechterkant van het pad, de
één verscholen achter de ander.
Deze grafheuvels dateren uit
de Midden-Bronstijd of vroege
IJzertijd. En dit is bijzonder,
want de meeste grafheuvels op
de Veluwe zijn ouder en dateren
uit het Laat Neolithicum tot de
Vroege Bronstijd.
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Nog een
grafheuvel
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Aan de kruising staat nog één
van de grafheuvels die onderdeel is van het rijksmonument.
De heuvel is in het verleden
door archeologen afgegraven
en naderhand gerestaureerd.
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Voorlaatste IJstijd

Het landschap van Hoog
Soeren is ontstaan in de voorlaatste IJstijd. Noord en Midden
Nederland waren bedekt met
een dik pakket landijs, dat de
aarde hoog opstuwde. Hierdoor
ontstond onder andere het stuwwalcomplex van de Veluwe. De
stuwwal wordt doorsneden door
erosiedalen, die ontstaan zijn tijdens en na de ijsbedekking. Het
wandelpad klimt nu vanuit één
van deze erosiedalen naar een
hoger gelegen stuwwalplateau.
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Voertuigshelter

Het is vanaf het pad lastig
te zien, maar rechts van de wandelrichting loopt een brede, lange en diepe geul door het bos.
Mogelijk is dit een zogenaamd
voertuigshelter. Dit zijn lange
greppels die langs de bospaden
liepen, waar oorlogsvoertuigen
zich schuil konden houden voor
vijandige vliegtuigen, of geparkeerd konden worden zonder
dat de rest van de infrastructuur
werd opgehouden.
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De route begint en eindigt
bij Hotel Oranjeoord. Het hotel
dat destijds door de Wehrmacht
is gevorderd om als hoofdkwartier van het Munitiedepot te
dienen. Ook tijdens de ruimingswerkzaamheden direct na de
bevrijding vormde het hotel het
hoofdkwartier van de Canadese
en de Nederlandse ruimers. Het
hotel is tijdens de Nationale Archeologiedagen 2021 helaas niet
geopend (Hotel Oranjeoord heropent op 1 juli 2021). In de lobby
van het hotel zal in 2022, van
mei tot en met september, een
expositie worden georganiseerd
waarin de geschiedenis van het
munitiedepot centraal staat.
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Lavastenen uit
het Eifelgebied

Bijna alle paden die door dit bos
lopen behoren tot de infrastructuur van het munitiedepot. Deze
waren geplaveid met speciaal
voor het munitiedepot aangevoerde lavastenen uit het Eifelgebied.
Deze verharding moest ervoor
zorgen dat vrachtwagens met
munitie niet vast zouden komen
te zitten in de drassige bosgrond.
Op veel plekken is deze bestrating weggesleten, maar bovenop
het stuwwalplateau is deze nog
duidelijk aanwezig.

7

Hoeveel voormalige
opslagpunten
kunnen jullie
ontdekken?

In het munitiedepot heeft een groot
aantal munitie-opslagpunten langs
het pad gestaan. Dit waren kleine,
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rechthoekige hokken die vanuit
de grond omhoog staken. Eén
van deze opslagpunten is tijdelijk
gereconstrueerd, op basis van
ter plaatse uitgevoerd archeologisch onderzoek (zie afbeelding
7). Helaas is dit opslagpunt na
reconstructie ook weer verwijderd. Door de recente munitiesaneringswerkzaamheden zijn
de locaties van de opslagpunten
vandaag de dag te herkennen als
‘inhammen’ in het bos waar geen,
of alleen jonge bomen groeien.
Vanaf dit punt in de wandeling
zijn meerdere van deze ‘littekens’
te herkennen. Hoeveel voormalige opslagpunten kunnen jullie
ontdekken?
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Een metalen
munitieonderdeel

Hier buigt het lavastenen
pad om een grafheuvel heen.
Mogelijk is de grafheuvel bij
aanleg van het depot gespaard
gebleven met de intentie
om de ‘Arische’ cultuur in de
omgeving te bewaren. Het is
echter ook mogelijk dat het te
bewerkelijk was om de heuvel
af te graven. Op dit deel van
het pad kan men ook een metalen munitieonderdeel vinden
(zie afbeelding 8) dat door de
explosies om één van de lavastenen heen geslagen is.

Aangelegd door
de Wehrmacht

Het pad dat door de Wehrmacht
is aangelegd vormt een duidelijk
en efficiënt raster door het bos.
Op dit punt kan de wandelaar
twee kanten kiezen: Naar het
Zuiden om het lavastenen pad
weer duidelijk te kunnen zien, of
Westwaarts en dan naar het Zuiden om het ‘raster’ af te lopen.

10 Een herkenbaar
spoor

Wanneer men langs de akker
achter Hotel Oranjeoord loopt,
kan men een oppervlakkig, smal
greppeltje aan de rechterzijde
van de looprichting vinden. Hier
heeft ooit het hek gestaan dat
het munitiedepot afbakende.
Hoewel dit hekwerk al lange
tijd verwijderd is, blijft dit spoor
herkenbaar in het landschap.

