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Herdenkingsmonument voor de noodbrug 

Op 16 april 1945 werd ook Spankeren en Dieren bevrijd, vanuit Velp door de Engelsen en vanuit Zutphen door de 

Canadezen die elkaar bij de sluis in Dieren ontmoetten.  

Bij de sluis naast het Apeldoorns kanaal aan de Kanaaldijk op de grens van Spankeren en Dieren staat een monument. 

Het is een uit baksteen opgetrokken muur met een plaquette van zwarte natuursteen met de tekst:  

“OP 16 APRIL 1945 BOUWDE DE BEVOLKING VAN DIEREN EN 

SPANKEREN OP DEZE PLEK EEN NOODBRUG OVER DE SLUIS. 

DAAROVER MAAKTEN EENHEDEN VAN 1STE CANADIAN 

INFANTRY DIVISION EN BRITSE TROEPEN VAN DE 49TH POLAR 

BEER DIVISION CONTACT. 

DIEREN EN SPANKEREN WERDEN DIE DAG BEVRIJD VAN DE 

DUITSE OVERHEERSING EN DE WEG LAG OPEN VOOR DE 

GEALLIEERDE BEVRIJDING VAN DE VELUWE.” 

Op de plaquette staan twee emblemen: een Maple 

Leaf (esdoornblad), van de 1st Canadian Infantry Di-

vision en het embleem van de Britse 49th Polar Bear 

Divison, een ijsbeer.  

In het cement is zand verwerkt van een landingsstrand 

in Normandië. De onthulling van het monument vond 

plaats op 17 april 2010 door burgemeester Petra van 

Wingerden-Boers. Op de foto is de noodbrug die de 

bevolking van Dieren en Spankeren op 16 april in alle 

vroegte bouwden goed te zien. Er rolt een Canadese 

Brencier over, vanuit de richting Brummen naar Die-

ren. Van groot belang was van de geïmproviseerde brug over 

de sluis niet, het was meer een symbolische daad. En zo is het 

door de geallieerden ook opgevat. Ze noemden het in hun dag-

boeken een “Liberators welcome”. De geallieerden plaatsten 

snel een ijzeren baileybrug. Niet lang hierna gaven de Duitsers 

zich over en was de oorlog afgelopen.  
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Bevrijdingsbank 
 

 

 

In 2015 is het de derde keer dat er op de historische locatie nabij de sluis, op de grens van Spankeren en Dieren een 

bevrijdingsevenement gehouden werd.  

In 2005 werd het boek “Oorlog aan de Veluwezoom” van Wencel Maresch gedoopt.  

In 2010 kreeg de onthulling van het Herdenkingsmonument voor de noodbrug speciale aandacht.  

Zie ook Herdenkingsmonument voor de noodbrug in Dieren.  

En op 18-4-2015 werd de Bevrijdingsbank onthuld. Dit was wederom een initiatief van Wencel Maresch.  

Burgemeester Petra van Wingerden en wethouder Tjebbe Vugts onthulden de bank.  

Op de bank staat de tekst: 70 JAAR IN VRIJHEID 1945 - 5 MEI – 2015 

De bank is speciaal ontworpen en geleverd door Ground Level uit Spankeren, dat gespecialiseerd is in straatmeubilair. 

Alle drie de keren eindigde de rit van “Keep them Rolling” bij de sluis in Dieren.  

 


