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De route gaat waar mogelijk langs fietsknooppunten
en is verder beschreven. Afstand: ca. 50 km
Start Markt, LA Stadsdam, rotonde Arnhemsepoort (HO1) 3e afslag, volgende
rotonde 1e afslag, van Voorststraat. Daarna LA Bredestraat, RA Hazenkamp,
aan eind 2x bruggetje over RD Zwaardhof, Koerierstraat volgen tot T-splitsing,
LA is Wegenschouw en het fietsbruggetje over. Dan LA is Exoduspad en bij
T-splitsing LA is Patrouille pad Nrd. RI knpt 03. Hier Bergendensestraat
oversteken, RD Patrouille pad Zuid (HO 2-3-4) en via Frontlijn pad naar
Bevrijdingsbrug (HO 5). Hier brug oversteken en RD Airbornepad, gaat over
in Vergert en de Plak RI knpt 30. Achter het viaduct in de bocht RA Plakselaan
en links met de bocht mee naar Groenestraat, deze blijven volgen.
Aan het eind van de weg RA is Ressensestraat, hier begint de Knooppuntenroute,
u rijdt nu RI knpt 45. (HO6 afslag Woerdtsestraat) Vervolgens richting 42-41,
hier LA (!) Let op weg oversteken en Dorpsstraat volgen tot op de Waaldijk.
Hier RA en bij 38 weer RA is Dijksestraat, waarna verder RI -40-39-75.
Hier RA RI 22 is Tielsestraat alwaar op de hoek het Watergoed Valburg
is gelegen, tevens de stempel- en pauzeplek.
Na de pauze RI 22, bij rotonde 3e afslag RI Valburg/Elst en RD weg volgen.
Vervolgens LA 25 is Stationstraat en RI 24-23- (HO7) -32 Drielse Rijndijk op
( HO8-9). Dan RI 26 (HO10) -33-21-27 weer naar de Drielse Rijndijk en RA
(HO 11) RI -28 (HO 12) -31-07-02
Bij 02 de dijk verlaten en RD Loostraat, van Voorststraat naar de rotonde
Stadswal, alwaar einde van de tocht. U kunt naar het centrum en gratis
(met bonnetje) gebruik maken van dichtstbijzijnde fietsenstallingen
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6. Luisterplek onthuld bij de Woerdt Ressen
In1944 komt de Betuwe in de frontlinie te liggen. Wekenlang volgen er zware
beschietingen. Evacuatie, maar achtergebleven mannen doen hun werk op ‘het
Manneneiland’, De aan- en afvoer van fruit, aardappelen, bieten en andere
gewassen stagneert. Een voedselvoorziening in Ressen regelt dat voedsel naar
de juiste plekken wordt geleverd.

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

7. De Nederlands Hervormde kerk Homoet
Gelegen aan de Homoetseweg in het dal van de Linge, tussen Heteren en
Valburg. Een gedeelte van het terrein is als archeologisch monument van rijkswege
beschermd. Er zijn sporen van bewoning uit de IJzertijd, Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen aanwezig. Het heeft een belangrijke betekenis voor de wetenschap.

8. Gedenkteken Driel
Een granieten plaquette met het embleem van het 7de bataljon van het Royal
Hampshire Regiment, Drielse Rijndijk, nabij voormalig café ‘De Lindeboom’ De
tekst: ‘TO COMMEMORATE THOSE MEN OF THE 7TH BATTALION THE
HAMPSHIRE REGIMENT WHO GAVE THEIR LIVES FOR THE CAUSE OF
FREEDOM IN THIS AREA FROM 23RD SEPT. 1944 TO 4TH OCT. 1944’.
Onder de tekst ‘ROLL OF HONOR’ namen van 42 gesneuvelde soldaten.

1. 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.

2. Patrouillepad Zuid

9. Stuwen bij Driel

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.

Het stuwensemble bestaat uit drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek:
bij Hagestein, Amerongen en Driel (in 1970 gereed). Dit om de waterhuishouding te verbeteren en om de bevaarbaarheid van de rivieren te
waarborgen. Ontworpen door Wouter Hamdorff, bekend om zijn functionele ontwerpen. Jaarlijks passeren 12.000 tot 17.000 schepen de sluizen bij Driel en Amerongen.

3. German Prisoner Paneel nr.8
Onderdeel van Exodus Patrouille Panelenroute, over de Tweede Wereldoorlog en de grote uittocht van de bevolking die in de Betuwe plaatsvond.

10. Gedenktekens Polenplein Driel
Tegenover de kerk op het plein staan 3 gedenktekens ter herinnering
aan de gevallenen Monument: Surge Polonia (Polen zal herrijzen)
Memorial Major Sosabowski Luisterkei: De Polen van Driel

4. Digging Paneel

11. Engineers Monument Drielse Rijndijk

De verplichte evacuatie van de Betuwe in 1944 en de terugkomst in 1945 vormen
het centrale thema voor meerdere fiets- en wandeltochten. Ter herinnering wordt
jaarlijks een wandeltocht gehouden door de Betuwse natuur over prachtige dijken
en langs cultuur historische plaatsen. Meerdere fietstochten voeren langs oorlogs
-monumenten en(tastbare) herinneringen die in verband staan met WOII. Naast
de Panelentocht (13.5 km) en de Luisterkeitocht (21 km) zijn er meerdere Exodus tochten te fietsen door
Lingewaard

In september 1944 wisten 153 Polen de oversteek te maken. Tijdens een laatste
poging maakten nog 315 Britse soldaten van het Dorset Regiment de oversteek
m.b.v. Poolse soldaten. Slechts enkelen wisten de Britse perimeter rondom Oosterbeek te bereiken. De situatie werd steeds uitzichtlozer. 2.163 Britse luchtlandingstroepen, 160 Polen
en 75 Dorsets besloten zich terug te trekken over de Rijn. Operatie Market Garden was afgelopen, de
verkeersbrug over de Neder-Rijn in Arnhem bleek een brug te ver.

5. Bevrijdingsbrug
In september 2013 werd aan een nieuw fietspad en een nieuwe brug nabij de
Lingewal officieel de naam van Airbornepad en Bevrijdingsbrug gegeven. Na
een muzikaal intermezzo en de onthulling werd afsluitend de Last Post ten gehore
gebracht ter herinnering aan alle tragiek die alles en iedereen trof in de betreffende periode ’44-‘45.

12. Stadsblokken-Meinerswijk
is een uiterwaardengebied gelegen op de zuidelijke oever van de Rijn
tegenover het centrum van Arnhem. In het gebied liggen cultuur-historische
objecten en buurtschap De Praets. Hier staat het Exodusmonument
waarmee de evacuatie van duizenden inwoners van Arnhem en Huissen in 1944 wordt herdacht. Tevens
is het een eerbetoon aan drie mannen die verdronken, terwijl zij anderen hielpen de Rijn over te steken.
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