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De route gaat waar mogelijk langs fietsknooppunten
en is verder beschreven. Afstand: ca. 40 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!
Dan links aanhouden naar van Wijkstraat (HO6). Einde weg LA en direct
RA Zandkamp. Bij Zandkamp huisnr 4, 2x RA is Kerkpad. Einde weg
LA De Hoeve. Einde weg RA Bergendensestraat tot knooppunt 4, LA is Rosa.
Vervolgens naar knooppunten 8-28-27-26-25-97-32/33 en op de dijk naar
stempelpost Zijdewinde - 34. Daarna 45-42-43-17(knooppunt 17 staat bij de
kerk)- Ri 16 en spoor over, 1e weg LA Regenboog dan 1e weg RA Aamsepad
en RD volgen tot het eind, dan LA naar 15-5-3 LA Ri 2 is Patrouillepad Noord,
aan het einde RA, en via 2 (HO8) naar 1. Hier RA dijk verlaten (HO9) en
RD bordjes ”Huissen centrum” volgen via Silo, Grevenveld en Winterdijk
tot rotonde Arnhemse Poort (HO10) (2 fietsenstallingen). Daar 2e afslag
Ri Loo (veer), 66-69 naar Markt en eindpunt tocht. (1 fietsenstalling)
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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.

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
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.

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 Bloemwater 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.

6. Zandse Kerk HH. Martelaren van Gorcum
Ligt aan het Zandse Vierkant. Dit was oorspronkelijk een terrein waar
als gevolg van diverse rivieroverstromingen vooral zand werd afgezet.

7. Park Lingezegen
Park Lingezegen wordt de “Groene
buffer” tussen Arnhem en Nijmegen.
Bij de ingangen van het park zijn karakteristieke entreezuilen geplaatst.
Zo is voor wandelaars, fietsers en automobilisten duidelijk dat hier het
landschapspark begint.

8. De Kleine en Grote kolk van Hoogerbrugge
De Kleine Kolk, bijna zes eeuwen oud, behoort tot de oudste
dijkdoorbraakkolken van Nederland. De plas ten zuiden van
de dijk vertoont nog het voor een wiel zo kenmerkende ronde
gezicht. Wiel en omgeving zijn een paradijs voor vogels,
amfibieën en vleermuizen. De Grote Kolk is één van de
grootste binnenwielen van de Betuwe, gevormd na een breuk
van de Holthuizerdijk in 1651.

9. Zilverkamp pilot nieuwbouwwijk
In 1972 ging de eerste spa de grond in en in 10 jaar werd een volledige
nieuwe wijk met een geheel eigen bouwstijl en in een parkachtige
omgeving gerealiseerd. Hiermee werd het inwonersaantal van Huissen
ongeveer verdubbeld.

10. De Poortwachter 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.
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