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De route gaat waar mogelijk langs fietsknooppunten
en is verder beschreven. Afstand: ca. 25 km
Start Markt, LA Stadsdam, rotonde Arnhemsepoort (HO1) 3e afslag, volgende rotonde 2e
afslag, (HO2) volgende rotonde 3e afslag is Helmichstraat, RA Touwslagersbaan Einde weg
RA Klokkenpad: Watertoren (HO3)
RD Bloemstraat, MEA VOTA, (HO4), RA Frankentaler en RD rotonde Stadswal 2e afslag
direct na water RA is Jkh. van V. Pallandtlaan, RD Witte Wievenpad, RA Gochsestraat,
(HO5) LA Klaphek. LET OP bij oversteken! Weg rechts aanhouden Driegaardsestraat.
LA Hoeve, RA Rietkamp, RD Hazenkamp dan 2x bruggetje over, RD Zwaardhof, Koerierstraat volgen tot T-splitsing LA is Wegenschouw,(HO6) fietsbruggetje over LA is Exoduspad
(HO7), tot T-splitsing LA is Patrouillepad Nrd. volgen. Daarna bij Knooppuntenbordjes
RI 3-5 is Bergendensestraat en LA naar 15 is Kampsestraat.
Aan eind LA Irish Guards brug (HO8) over en Rijn/Waalpad RD. Aan het eind RA is
Breedlersestraat Ri Elst oversteken LA Fietspad volgen over viaduct. Direct aan de linker
kant erachter is de stempelpost en rustpauze met consumptie bij Intratuin De Boerderij.
Daarna zelfde weg terug over viaduct en RA Breedlersestraat Ri Bemmel. RD en aan eind LA
Vergert, LA Heuvelsestraat (HO9). Bruggetje over de Linge en RD Heuvelsestraat vervolgen.
Dan RA Azalealaan naar Rotonde en 3e afslag en weg parallel aan Karstraat volgen,
daarna RA Kamervoort (HO10). Dan LA de Geer en volgen tot RA Herenland. Dan RA
Steenbergerveld en LA 2e Tienmorgen, RD Diepenstraat. LA Leutsestraat RD Polseweg,
RA Eversstraat (HO11) en LA Angerendijk (HO12) naar knooppunt 66-69 Markt en
eindpunt tocht.( 1 fietsenstalling).
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7. Exodus Pad

De naam verwijst naar de enorme stromen vluchtelingen die in deze
buurt in het najaar van 1944 op zoek waren naar veilige oorden.

8. Vleugel en Irish Guards brug

Brug over de Linge ten bate van het snelfietspad tussen Nijmegen en Arnhem.
De brug is vernoemd naar de Irish Guards die in dit gebied in oktober 1944
zware gevechten hebben moeten voeren. Het monument stelt een vliegtuigvleugel voor, die schuin boven de omgewoelde aarde uitsteekt. Dit maakt de
relatie van Park Lingezegen met WO II zichtbaar. De Vleugel staat symbool
voor de verscheidenheid aan oorlogshandelingen

Start van de fietsroute vanaf de Markt in Huissen
Zijdewinde Bemmel: stempelpost en rustpauze met gratis consumptie
Legenda: S = Start R = Rustplaats RA = Rechtsaf LA = Linksaf
RD = Rechtdoor Ri = Richting HO = Historisch Onderwerp

1. Arnhemse Poort

9. De Kapel Maria van de bloeiende Betuwe

ligt aan de Heuvelsestraat. Deze is opgericht ter nagedachtenis aan
het vele oorlogsgeweld op deze plek. Aan de rand van de weg vindt
u de Liberation-Luisterkei ‘De Betuwe in de Frontlinie’.

De oude stadsmuur van Huissen had drie poorten. De Rijnpoort lag aan de Markt en
opende de weg naar de rivier. Aan de weg naar Arnhem lag de Arnhemse poort.
Via de Vierakkerse of Buitenpoort verlieten de Huissenaren hun stad richting Nijmegen.

10. De Kroon Kamervoort

De familie die hier in 1930 dit huis liet
bouwen vernoemde dit naar hun oude
Gendtse boerderij. Naast het huis loopt de Zeegse Leigraaf die vroeger de
grens tussen de voormalige Gemeenten Bemmel en Huissen markeerde.

2. Rotonde kunstwerk “Het Vaandel”

Dit kunstwerk – geschonken door Bevelander Muzikanten – stelt de
ronddraaiende beweging van een vlag voor. Een vlag heeft een
uitnodigende functie en symboliseert identiteit.

3.Watertoren voorziening voor dorstige kwekerijen.

De betonnen toren aan het Klokkenpad herinnert aan een opmerkelijk initiatief van 1921. In de
zomer van dat jaar werd Huissen gekweld door grote droogte. De kwekerijen van de tuinders
smachtten naar water. Toevallig kreeg Huissen rond die tijd elektriciteit. Een aantal kwekers kon
daardoor een moderne watervoorziening realiseren. Bij de Diepe Bloem bouwden ze een toren en
voorzagen die van een elektromotor. Deze kon het water uit de kolk oppompen naar een reservoir
bovenin de toren. Vanhier kon het kolkwater door de werking van de zwaartekracht via pijpen
afvloeien naar de naburige kwekerijen. Het Bloem-water was bij uitstek geschikt als sproeiwater.
Het was namelijk zacht en bevatte – in tegenstelling met grondwater – geen ijzer. Hierdoor
kleurden bij het sproeien de kostbare bladgroenten en vruchten niet roodbruin.

4. Huize Mea Vota

Dit fraaie complex bevat links van de poort een cokesloods, rechts een woonhuis
met achterhuis, erachter een losstaande varkensschuur en ijzeren druivenserres.
Het achterhuis is het oorspronkelijk woonhuis en kreeg andere functies toen het
voorhuis werd gebouwd. Het voorhuis heeft twee geveltop tekens en is later zoals
eerder als het achterhuis ook met riet gedekt. Fraai zijn ook de smeedijzeren hekwerken en de twee kolommen waarop natuurstenen bollen. Sinds september 2008 is hier Tuinbouwmuseum
de Hofstèèj gevestigd. De ingang bevindt zich aan de achterzijde, Boskoopsglorie 33.

5. Tabaksboerderij Gochsestraat

Deze zogenaamde krukhuisboerderij is tussen 1815 en 1820 gebouwd. Bijzonder is dat er nog een
waterput aanwezig is. In de 2e helft van de 19e eeuw is de achtergevel met koetshuis aangebouwd.

6. Loovelden

Door de archeologische opgravingen hebben de straten in de nieuwbouwwijk
Loovelden namen uit het Romeinse tijdperk gekregen. Langs het Limestracé aan de
nabijgelegen Loostraat lagen een aantal plaatsen met burgerlijke bewoning, twee
grafvelden en mogelijk ook een wachtpost. Het overwegende Romeinse import
aardewerk, de munten, sieraden, en de wapens die men langs de het Limestracé
heeft gevonden geven aan dat de inheemse bevolking er een Romeinse manier
van leven op na hield.

11. De Bloem

U ziet hier de Grote Bloem (1586 ontstaan uit een dijk-doorbraak) ‘Bloem’ is het
oude woord voor ‘Kolk. Deze Bloem behoorde ooit tot een uitgestrekt complex
van wielen en strangen dat aan de westkant tot in de omtrek van de Valom
reikte. Na een dijkdoorbraak in 1769 werd deze dijk landinwaarts gelegd
waardoor de Bloem werd verdeeld in een binnendijks en buitendijks gedeelte.
De afgezonderde plasdelen kregen eigen namen: de Diepe, de Vlote (ondiepe)
en de Grote Bloem. De overlevering wil dat de Grote Bloem een ruiter heeft
opgeslokt. Iemand, afkomstig van Groessen, liep over de Huissense dijk naar
Angeren. Plots hoorde hij in de kolk een stem weerklinken, die riep: “Woar is de
man? De tied is ter. Woar is de man?” Geschrokken keek de wandelaar om.
Hij zag echter niemand. Even later keek hij weer om. Een ruiter bleek nu in volle
galop te naderen. Vlakbij de wandelaar wierp het paard zijn hoofd omhoog,
sprong over de draad van de omheining en stortte zich in de kolkdiepte.

12. Dominicanenklooster

Rechts van de kloosterpoort staat een Mariabeeld van Maria van Banneux,
O.L.V. der Armen. Dit klooster staat op de plaats van de 1722 afgebroken
Kleefse burcht. Het middendeel van het klooster dateert uit 1816, de rest is na
1858 als klooster gebouwd. De kloosterkerk aan de Kloosterlaan is gebouwd
rond 1858 en uitgebreid in 1879 naar een ontwerp van de architect van de
neogotiek Pierre Cuypers. Het mozaïek boven de hoofdingang stelt Maria
van de Rozenkrans voor. Naast de ingang zijn de beelden van de heiligen
Dominicus en Thomas geplaatst.
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