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De route gaat waar mogelijk langs fietsknooppunten
en is verder beschreven. Afstand: ca. 25 km
Start Markt, LA Stadsdam, voor rotonde Arnhemsepoort (HO1) fietspad Ir.Molsweg RI knpt
30 (niet via Melkweg). Bij infobord knpt 30 verbindingsweggetje RA en LA RI knpt 22.
Vervolgens: 22, Andrej Sacharov brug onder door,( Plaquette Historisch dorp Malburgen),
Linkerkant bij Flats (HO2) John Frost brug (HO3) onder door. Bij knpt 22 RI 29,daarna
RA Eldense dijk, betonnen waterkering over RI 41 (niet brug over) RE aanhouden.
Nelson Mandela brug (HO4) onder door en RD naar de Praets t.o. Veerhuis Meinerswijk
(HO5) en LA Meginhardweg volgen. Onderweg is te zien: (HO6-7 Boer Weijers Frame en
vogelkijkhut).
Fietspad LA na ca. 20m Bunker, Geschutkoepels R.IJ-Linie (HO8), daarna terug naar
route en RD over de betonnen waterkering. Vervolgens RA Drielsedijk volgen en bij de
sportvelden LA over fietspad, niet bruggetje over maar LA (water aan je rechter hand)
en RD. De eerste weg LA, is Hannesstraat, hier bevindt zich de Steenen Camer, tevens
stempel/pauze plek.
Daarna langs “De Schuur” LA, RA en 2de LA voor het bruggetje langs water en voor langs
het witte huis weer de Drielsedijk op. Bij infobord 28 (HO9) RI knpt 31-07-06-05-03. Bij
knpt 03 RA Patrouillepad Zd volgen (HO10-11) en bij “De Stoel” (HO12) LA Azalealaan.
Bij rotonde RD en bij Rosa LA naar 04 en vervolgens RA en LA Hoeve en bij T-splitsing LA
Bredestraat. Dan RA Laakse Eind, RA (= Laakse Voetpad), LA Huismanstraat en Rotonde
afslag Helmichstraat einde van de tocht.
U kunt naar het centrum en gratis (met bonnetje) gebruik maken van dichtstbijzijnde
fietsenstallingen.
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6. Frame boer Wijers

Op slechts 10 minuten loopafstand van hartje Arnhem de 100-jarige boerderij, waar door familie Wijers al 3 generaties lang “geboerd” wordt.

7. Vogelkijkhut

Deze hut drijft op het water. De oorspronkelijke hut is afgebrand,
maar sinds 2005 staat er een nieuwe metalen vuurvaste hut. In de
uiterwaarden kun je ijsvogels, de grote zilverreiger, steltlopers en
eenden zien.

Start van de fietsroute 25 km
vanaf de Markt in Huissen

Legenda: S = Start R = Rustplaats RA = Rechtsaf LA = Linksaf
RD = Rechtdoor Ri = Richting HO = Historisch Onderwerp

1. De Poortwachter aan de Arnhemse Poort

Het karakteristieke bronzen beeld is van de hand van H.Göbel en M.Carlier. De
bewaker van de stad staat met de sleutelbos op de plaats van de voormalige poort
sinds 1992 te kijken of er geen gespuis Huissen binnenkomt. Zijn trouwe metgezel
staat aan zijn zijde.

8 IJssellinie

Deze bunkers en het doorlaatwerk met zijn schuiven zijn in
de jaren vijftig aangelegd als onderdeel van de IJssellinie.
Vergelijkbare werken bij Lent en langs de IJssel zorgden dat,
in geval van een aanval vanuit het oosten, het westen van
Nederland verdedigd kon worden door een 100 km lange
en 3 tot 5 km brede linie van water.

9. Park Westerveld

Een 11 ha groot park aan de Huissense- en Drielsedijk. Ooit
een ruige wildernis ontstaan door rivierafzetting van klei en grof
zand. Het forse wiel in het midden is het gevolg van een dijkbreuk in 1740. Op de oostelijke weide, waar de torenspits van
het witte kerkje in Elden te zien is, zijn walnootbomen geplant.
In het park staan onder meer essen, zwarte elzen, esdoorns en
kastanjes. In het bos zijn allerlei dieren, maar ook bloemen en
kruiden te vinden..

2. Mitchell plaquette “Opdat wij niet
vergeten”

Op de bandijk oostelijk van de “John Frost brug” te
Malburgen/Arnhem . De Plaquette is gewijd aan de
crash van een Mitchell op 25 september 1944. Als
spontane reactie van Malburgers op de indrukwekkende herdenking van 2010 bij de Praets ontstond op
25 juni 2011 deze herinnerings-plaquette. Onthullingsdatum 25 juni 2011 Ontwerp en realisatie: Everard
Bakker i.s.m. Exodus comité.

3. John Frostbrug

Sinds 16 september 1978 de officiële naam van de verkeersbrug over
de Nederrijn bij Arnhem. De brug is vernoemd naar John Dutton Frost,
die als luitenant-kolonel van het tweede bataljon van de Eerste Britse
Luchtlandingsbrigade tijdens de Slag om Arnhem de brug bereikte,
maar er niet in slaagde deze geheel op de Duitsers te veroveren.

4. Nelson Mandela brug

Door de groei van Arnhem op de zuidelijke oever van de Rijn kon
de Oude Rijnbrug het toenemende verkeer tussen Arnhem-Noord en
Arnhem-Zuid niet meer aan. Daarom werd in 1965 besloten tot de bouw
van een tweede brug over de Rijn. Er wordt gekozen voor de plek waar
van 1603 tot 1936 een schipbrug lag en in die tijd een pontje voer,
tussen het Roermondsplein en De Praets. Op de brug een kunstobject
van Rémy Zaugg, op de zijkant de woorden HUIZEN - WIND - DE
STROOM - DE VERTE - DE UTOPIE - INDONESIE - DE BOTEN - DE ZEE
- BLAUWE LUCHT

5. Exodusmonument De Praets

Operatie Market Garden strandde in de Over-Betuwe. Er volgde een evacuatie van de
totale bevolking. Een exodus vanuit Huissen voltrok zich via de dijken de rivier over. Nabij
de Rijn op De Praets verwijst een paneel naar 3 vluchtelingen die de dood vonden.
“Terwijl zij anderen hielpen bij de overtocht nam de rivier hun leven. Hun liefde en moed
leven voort.” 21 oktober 1944

10. Patrouillepad Zuid

Een nadere kennismaking met het gebied langs de frontlijn WO II, fietsend,
wandelend of per auto, voert u langs tientallen monumenten, informatiepanelen, andere gedenkplekken en bijzondere markante plaatsen die in
Lingewaard en de Oost Betuwe herinneringen tastbaar maken. Daarbij gaat
het om de gevallenen, de evacuatie - de exodus – in het najaar van 1944,
vertellingen op informatiepanelen en naam verwijzingen van fietspaden

11. Paneel nr.8 “German Prisoner”

Een voorbeeld van een tastbare herinnering is de Exodus Patrouille Panelenroute
WO II. Hiernaast een onderdeel van deze route.

12. Kunstwerk “De Stoel”

Op het kruispunt Patrouillepad Zuid en Azalealaan in glastuinbouwgebied Bergerden staat een
metershoge stoel. Het kunstwerk is gemaakt door
Pieter van de Pol en Aukje Gorter en symboliseert de ontmoetingsplek tussen
Bergerden en Park Lingezegen
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