13. U vervolgt uw weg door Hooghalen over de Hof van Halenweg en de Bosweg. Bij het sportveld neemt u het fiets- en
wandelpad en steekt u over het viaduct de A28 over. U komt nu
uit bij knooppunt 34.
14. U fietst nu over de Boermarkeweg en de weg Hooghalen-Smilde
van knooppunt 34 naar knooppunt 02.
15. Bij knooppunt 02 fietst u richting knooppunt 08. In het
Diependal, rechts van u, bevinden zich nog de overblijfselen van
de voormalige tankgracht, welke in het najaar van 1944 door
gedwongen tewerkstelling van Nederlanders is gegraven. De
Duitsers dachten toen nog dat de bevrijders via Friesland naar
het oosten zouden optrekken!
Bij ANWB-paddestoel 23224 slaat u linksaf richting het Oranjekanaal. U gaat nu over de hoge loopbrug naar de zuidzijde
van het Oranjekanaal. Hier slaat u rechtsaf richting Oranje. Bij
ANWB-paddestoel 23227 slaat u linksaf het fietspad op richting
knooppunt 07. Hier kunt u rechts van u overblijfselen van de
tankgracht zien, welke in opdracht van de Duitse bezetter was
aangelegd.

Fietsroute: kamp Westerbork

16. Aan het einde van
het fietspad slaat u
rechtsaf. Rechts voor
het viaduct van de
N381 ziet u de boerderij
van de familie Jonker,
waar tijdens de Duitse
bezettingstijd joodse
onderduikers verborgen waren.

1. Start bij Beilervaart 55A, Trefpunt. Eventueel kunt u hier op
de parkeerplaats ten zuiden van het gebouw uw auto parkeren. U fietst
vanaf dit startpunt naar de Beilervaart en u slaat voor de brug
linksaf in westelijke richting. Bij de volgende brug slaat u
rechtsaf. Aan uw rechterhand ziet u boerderij De Strank van
de familie Zwanenburg. U fietst verder in noordelijke richting
naar knooppunt 36.

17. Bij knooppunt 07 fietst u rechtdoor over de Vorrelveensweg.
Op het adres Vorrelveen 12/12-A woonde in de oorlogsjaren de
familie Van der Kooij. Tijdens de aprildagen van 1945 bevonden
zich hier Franse parachutisten in de schuur.

In de nacht van 18 op 19 oktober 1944 vond hier een overval plaats door
NSB’ers. De zeven onderduikers, onder wie vijf joden, werden niet gevonden.
Lammert Zwanenburg werd meegenomen naar het Schultehuis in Diever en
op 19 oktober 1944 op de fusilladeplaats bij kamp Westerbork vermoord.

18. U blijft de Vorrelveensweg vervolgen. Bij de Beilervaart fietst
u in oostelijke richting naar boerderij De Strank.
Over de brug slaat u linksaf, langs de Beilervaart, in oostelijke
richting naar uw startpunt, Beilervaart 55A.
Afstand
De afstand van deze fietstocht
is ca. 39,2 km.

Links: Boerderij De Strank,
Beilervaart 80

De voormalige boerderij van
de familie Oosterveen. Links de
woning, rechts de schuur.

2. Op het adres Brunstingerveld 16 woonde de familie Oosterveen, waar in de oorlogsjaren onderduikers verbleven. In de
nacht van 18 op 19 oktober 1944 werden hier de onderduikers
van Zwanenburg naar toe gebracht.
3. Bij knooppunt 36 rechtsaf richting knooppunt 38.
Hier kijkt u naar het Brunstingerveld. De akkers voor u waren in de
oorlogsjaren nog heidevelden. Hier is in juni 1944 het NSB-burgemeestersechtpaar Brinkerink-Telder door het verzet geliquideerd en begraven.
Het echtpaar is later op de begraafplaats aan de Asserstraat herbegraven.
4. Bij knooppunt 38 linksaf richting Brunsting, knooppunt 39.
Deze fietsroute is een uitgave van
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5. Vanaf knooppunt 39 de weg richting knooppunt 01 vervolgen.
Bij de Dikke Boom linksaf, het fietspad richting Hooghalen,
langs de provinciale weg vervolgen.

Op Asserweg 12 woonde het gezin van Lambertus Bruulsema.
In de oorlogsjaren was hij één
van de leiders van de Landelijke
Organisatie voor Hulp aan
Onderduikers in Beilen. Hij
werd in de vroege morgen van
19 oktober 1944 opgepakt en
later die dag op de fusilladeplaats
bij Durchgangslager Westerbork
vermoord.

De voormalige woning
van Anne de Vries
Even verderop, aan uw linkerkant, staat de woning, waar tijdens
de oorlogsjaren schrijver en verzetsman Anne de Vries woonde.
8. Bij de afslag naar Zwiggelte, de Zwiggelterweg, ziet u ten zuiden van deze weg bouwland. Hier werd LO-werker Henderikus
Pronk op 19 oktober 1944 door Nederlandse politiemannen in
dienst van de Sicherheitsdienst vermoord.

Bij de Halerbrug is op 12 april
1945 door Canadezen en Duitsers hevig gevochten.
6. U blijft over het fietspad langs de provinciale weg naar
Hooghalen fietsen.
7. U vervolgt uw weg richting Hooghalen. Even ten noordoosten van de Halerbrug ziet u rechts een nieuwe woning staan
(Beilerweg 11).
In de woning die hier eerst heeft
gestaan, woonden in de oorlogsjaren de gezusters Nusselder en
kreeg Wobbigje Zwanenburgvan der Honing, echtgenote van
Lammert Zwanenburg, nadat
zij een aantal weken in het
Huis van Bewaring te Assen gevangen had gezeten, een kamer.

9. U fietst nu rechtdoor over het fietspad naar Hooghalen. Even
voorbij het transformatorgebouw langs de spoorlijn stond in de
oorlogsjaren het station van Hooghalen (zie ook kaartje volgend
blad). Hier kwamen de eerste personentreinen met joodse Nederlanders aan. Zij moesten vanaf hier lopend naar het Durchgangslager Westerbork gaan.
10. Even voor de rotonde bij Hooghalen gaat u rechtsaf richting
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Bij knooppunt 03 fietst
u rechtdoor richting het Herinneringscentrum.
11. Bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork kunt u richting
het voormalige Kamp Westerbork fietsen. Voor de ingang van
het voormalige kamp slaat u rechtsaf. Na ongeveer 200 meter te
hebben gefietst komt u bij de fusilladeplaats en het crematorium,
waar in 2015 een herdenkingsplaat is geplaatst.

Het voormalig crematorium bij de fusilladeplaats, waar in 2015 een herdenkingsplaat, is geplaatst.
12. U fietst terug richting de weg Hooghalen-Amen. Bij deze
weg aangekomen, slaat u linksaf het fietspad op. Na 50 m ziet
u aan uw rechterhand een ‘paarse’ wandelroute. U steekt de
straat over en volgt deze paarse route. U bevindt zich nu op de
spoorbaan van de voormalige spoorlijn naar kamp Westerbork.
U blijft dit pad volgen, fietst door het recreatiepark Het Grote
Zand, naar Hooghalen. Als u bij de spoorwegovergang komt,
kunt u links de spoorbaan van de aftakking van het spoor BeilenAssen nog zien liggen.
Rechts de plaats, waar u
de weg Hooghalen-Amen
oversteekt. U bevindt zich
nu op een verhard pad,
waar vroeger de spoorlijn
naar het Durchgangslager
Westerbork liep (kaartje).
Even ten zuiden van deze
spoorwegovergang begon de
aftakking vanuit de spoorlijn Zwolle-Groningen.

