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Monumentnaam**
Kamp Amersfoort
Complexnummer

Complexnaam

529205

Kamp Amersfoort

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Leusden

Leusden

Utrecht

Straat*

Nr*

Loes van Overeemlaan

19

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

3832 RZ

Leusden

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

LEUSDEN

A

1223

LEUSDEN

A

1246

LEUSDEN

A

1245

LEUSDEN

A

1165

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 1
Inleiding
Buiten het eigenlijke kamp bevond zich de schietbaan, die werd gegraven door een strafcommando waarin vrijwel
alleen joodse gevangenen zaten. Behalve als schietbaan werd deze plek tevens als fusilladeplaats gebruikt. Aan de
zuidzijde net buiten de wal van de schietbaan was een lijkenhuisje gebouwd. Slachtoffers uit het kamp werden hier
ondergebracht. In het zuidelijke bosperceel (thans golfbaan) zijn de slachtoffers in massagraven begraven. Na de
oorlog werd aan het eind van de schietbaan het monument de 'Stenen Man' opgesteld als herinnering aan de
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slachtoffers. Van het eigenlijke kamp resteert slechts een klein deel waarop zich alle overige onderdelen bevinden.
Omschrijving
Restant KAMPAANLEG met SCHIETBAAN annex FUSILLADEPLAATS van het complex historisch oorlogsmonument
Kamp Amersfoort. De aanleg bestaat uit twee aarden wallen waartussen zich de schietbaan bevindt. Aan de
westzijde verbreedt de baan zich tot een met wallen omgeven kom. In het midden hiervan staat het monument
opgesteld.
Waardering
Het restant KAMPAANLEG met SCHIETBAAN annex FUSILLADEPLAATS is van algemeen belang vanwege de gaafheid
van de aanleg (schietbaan) en tevens van ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen

Gerechtsgebouw(E)

Gevangenis
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