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Vanuit Stichting Bevrijding '45 is de
vraag gekomen om een duurzame en
aantrekkelijke wandelroute te
ontwikkelen rondom het thema 'De
bevochten Veluwe'.

De Canadese regimenten die de bevrijding van
Apeldoorn mede mogelijk hebben gemaakt,
hebben het nodige meegemaakt.

Om deze verhalen over het optreden van de 14
regimenten in leven te houden, is de vraag bij
Apeldoorn Partners neergelegd om een
belevingsroute op te leveren.

Aanleiding



De bezoekers meer te weten laten komen over de rol van
Canadese militairen bij de bevrijding van Apeldoorn;

Een concreet product op het gebied van
herinneringstoerisme;

Duurzame inbedding in het aanbod van Gelderland.

Doelstellingen



Op 17 april 2022 is de audiotour de Victory Walk
opgeleverd. De gratis audiotour is opgezet als blijvende
herinnering aan de 14 regimenten die Apeldoorn bevrijd
hebben. 
Op de route liggen 14 Victory Walk tegels die bezoekers
kunnen scannen om zo de verhalen achter de 14 militaire
eenheden te beluisteren.

De Victory Walk start bij het kunstwerk ‘Boom der
Vrijheid’ aan de Paslaan, in de binnenstad van Apeldoorn.
Het aluminium gevelkunstwerk van André Kruysen werd
op 17 april 2020 onthuld ter gelegenheid van 75 jaar
bevrijding. De route eindigt bij monument ‘De man met de
vlag’ in het Oranjepark en leidt weer terug richting het
startpunt.

Opgeleverd product:
Victory Walk



Victory Walk is gratis te beleven middels de Apeldoorn
Stories app. De route is twee kilometer lang en neemt
zo’n drie kwartier in beslag.

Victory Walk is rolstoeltoegankelijk en geschikt voor jong
en oud. De Apeldoorn Stories app is gratis te downloaden
in de App Store en Google Play.

De audiotour Victory Walk is een initiatief van Stichting
Bevrijding ’45 in samenwerking met Apeldoorn Partners
en Erfgoed Platform Apeldoorn en wordt mede mogelijk
gemaakt door gemeente Apeldoorn en Veluwe
Remembers.

Opgeleverd product:
Victory Walk



Driehoeksborden

Rolvitrine

1/1 pagina Visit Veluwe magazine

10 makelaarsborden

Inzet offline middelen

Ingezette middelen

Circa 60.000 
contactmomenten



Advertorial Apeldoorn
Direct, bereik: 18.000

Social campagne op
uitinapeldoorn.nl,
bereik: + 34.800

Inzet online middelen

Totale online 
paid bereik: 

52.000 views

Ingezette middelen

11x krant- en/of online artikel

Radio interview

Tv item

Free publicity

Behaalde pr 
waarde: 138.369

contactmomenten



Resultaten

492
downloads

2-4
personen

1.500
deelnemers



Conclusie
Ondanks een 'stroeve lancering' (technische issues)
hebben alle ingezette middelen een bereik naar
tevredenheid opgeleverd.
De mini-online campagne was succesvol en ook de
outdoor campagne zorgde voor een hoge zichtbaarheid.

De Victory Walk wordt op dit moment nog steeds
gedownload en rond april 2023 wil Apeldoorn Partners
de audiotour nogmaals onder de aandacht brengen d.m.v.
een mupi campagne met ondersteuning van een online
campagne.




