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Liberation Route (Nijmegen, Berg en Dal en Wijchen)

Knooppunt Liberation Route
Liberation Route
Overige knooppunten
Overige verbindingen
tussen knooppunten
Luisterplek Liberation Route
Lengte: +/- 42 km

Het fietsroutenetwerk,
hoe werkt het?

• Op de fietsroutekaart ziet u verschillende nummers. Dit zijn de zogenaamde knooppunten.
• De afstand tussen de knooppunten is op de
plattegrond aangegeven.
• Onderweg volgt u in Nederland de genummerde, groene borden waarmee u van knooppunt naar knooppunt kunt fietsen.
• In Duitsland volgt u de kleine, genummerde
rode borden en tevens de algemene rode
fietsborden met pijl (zonder nummer) om van
knooppunt naar knooppunt te fietsen.
• Bij elk knooppunt kunt u kiezen in welke richting u uw route wenst te vervolgen.
• U bepaalt zelf de route en het aantal kilometers dat u wilt fietsen.
Veel fietsplezier!

Luisterplek Beek-Ubbergen

Das Fahrradroutennetz,
wie funktioniert’s?

• Auf der Übersichtskarte sehen Sie eine Anzahl von Nummern, die sog. Knotenpunkte.
• Die Kilometerabstände zwischen den unterschiedlichen Knotenpunkten sind auf der Karte
vermerkt.
• Folgen Sie in den Niederlanden den nummerierten grünen Schildern, die Sie von Knotenpunkt zu Knotenpunkt führen.
• Folgen Sie in Deutschland den kleinen nummerierten roten Schilden und gleichzeitig den
allgemeinen roten Fahrradschildern mit einem
Pfeil (ohne Nummer), um von Knotenpunkt zu
Knotenpunkt zu radeln.
• An jedem Knotenpunkt können Sie frei entscheiden in welche Richtung Sie w eiterfahren
möchten.
• Sie bestimmen selbst Ihre Fahrradroute und
die gewünschte Kilometerzahl.
Viel Spaß beim Radfahren!

De St. Stevenstoren

The cycle route network,
how does the system work?

Heeft u op- of aanmerkingen over de bewegwijzering, de route of de
bijbehorende fietsroutekaart, dan kunt u contact
opnemen met het routebureau van het Regionaal
Bureau voor Toerisme KAN
via lekkerfietsen.nl en
T. 0900-6070803 (15 cpm).

www.lekkerfietsen.nl

• You will notice several numbers on the map.
These are the “reference points”.
• The distances between the different
reference points are indicated on the map.
• On the way, you follow the numbered, green
signs that you can cycle from node to node.
• In Germany, you follow the small, red numbered signs and also the overall red bicycle with
arrow signs (without number) from reference
point to reference point to cycling.
• At each reference point you can choose in
which direction you wish to continue your
cycle tour.
• You determine your own route and the number of kilometres you wish to cycle.
Have a fun cycle trip!

Algemene Informatie

De Liberation Route Arnhem Nijmegen volgt het pad dat de
geallieerden volgden tijdens de bevrijding van Europa. De
regio Arnhem Nijmegen speelde aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog een hoofdrol. Tijdens Operation Market Garden
in september 1944 vond hier één van de grootste luchtlandingsoperaties uit de geschiedenis plaats.
Op 23 locaties in de wijde omgeving liggen gemarkeerde veldkeien, de zogenoemde luisterplekken. Op iedere luisterplek is
een hoorspel te beluisteren waarbij ooggetuigen, zoals burgers,
geallieerden en Duitse soldaten, vertellen over de indrukwekkende belevenissen uit de periode 1944-1945. De verhalen van
die plekken kunt u beluisteren via tel. 0900-5423728 (e 1,- P.G.)
of gratis downloaden via liberationroute.com. Het is ook mogelijk een mp3-speler te huren met de verhalen bij het Nijmeegs
UITburo/VVV en bij Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945.

Bezienswaardigheden

Luisterplekken Liberation Route Arnhem Nijmegen
Deze fietsroute leidt u langs verschillende luisterplekken die onderdeel zijn van de Liberation Route Arnhem Nijmegen. Nabij 64
(bij Wijchen) wordt verteld over de komst van de eerste zwarte
soldaten wat voor veel opschudding zorgde in de omgeving. Bij
62 kunt u het aangrijpende verhaal horen over het dagboek van
Rose Jakobs. Bij de luisterplek nabij 20 kunt u horen hoe het met
Jan van Hoof, een belangrijke verzetsheld, is gegaan. Het Amerikaanse vergissingbombardement in Nijmegen is wereldwijd
bekent. Nabij 18 kunt u een ooggetuigenverslag horen van dit
bombardement. De bruggen over de Waal waren van essentieel strategisch belang. Bij de luisterplekken kunt u horen hoe
Duitse kikvorsmannen de bruggen belagen (nabij 2 ) en hoe de
geallieerden de verkeersbrug van beide kanten proberen in te
nemen (nabij 16 ).
Heumensoord, nabij 9 , 10 en 11
Tijdens deze route komt u langs
Heumensoord, een natuurgebied van
meer dan 500 hectare groot. Sinds
2002 leeft hier een kudde van 250
Kempische heideschapen. Tijdens
de Nijmeegse Vierdaagse wordt de
locatie Heumensoord gebruikt als
legerkamp voor deelnemende militairen uit allerlei landen.
Nijmegen, Begraafplaats Jonkerbos

De Lancaster was wellicht de
beste bommenwerper uit de
Tweede Wereldoorlog

Het Maldens Vlak, nabij 32
Het Maldens Vlak, in het zuidelijke
gedeelte van Heumensoord, bestaat voor het grootste gedeelte
uit bos. Dit is een heerlijke plek om
even van uw fiets te stappen en
te kijken naar de vele zweefvliegtuigen van de Nijmeegse Aeroclub.
In een kruis liggen twee banen midden in het bos.

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 – 1945, Wylerbaan 4,
Groesbeek, T. 024-3974404, bevrijdingsmuseum.nl, nabij 83
In het museum maken de bezoekers de aanloop naar de oorlog
mee, ervaren de bezettingstijd, vieren de bevrijding en zien
de wederopbouw van Nederland en Europa. Door middel van
geuren, interactieve presentaties, diorama’s, modellen, originele
films en geluidsfragmenten wordt de bevrijding op boeiende
wijze verbeeld. Het museum toont aan jong en oud de actuele
betekenis van democratie, vrijheid en mensenrechten.
‘Monument 1940-1945’, Berg en Dal, nabij 57
Het ‘Monument 1940-1945’ in Berg en Dal is een obelisk gemaakt
van tufsteen (vulkanisch materiaal). De obelisk is bekroond met
een bronzen kruis. Op de zuil is in 1998 een granieten gedenkplaat aangebracht. Hierop zijn de namen van 27 oorlogsslachtoffers beschreven.
De Waalbrug, nabij 2
De Waalbrug aan de noordzijde van Nijmegen is in een periode
van 15 jaar gebouwd, verwoest en weer opgebouwd. In 1931 begon
de bouw van de brug, ontworpen door architect G. Schoorl. Nederlandse militairen bliezen de brug vlak na het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog op, om een snelle opmars van de Duitsers te
voorkomen. Laatstgenoemden herstelden de brug meteen zodat
deze in 1943 weer gebruikt kon worden door het verkeer. Door toedoen van leden van het verzet, konden de Geallieerden op 20 september 1944 de brug nagenoeg onbeschadigd in handen krijgen.
De Sint Stevenstoren
De binnenstad van Nijmegen is tijdens de Tweede Wereldoorlog
grotendeels verwoest. Ook de historische Grote of Sint Stevenskerk, die vanaf 1254 gebouwd werd, is grotendeels in de as gelegd. Al eeuwenlang beheerst de Sint Stevenstoren het silhouet
van de stad.

Meer informatie

Bepaal zelf uw fietsroute en afstand. Dat is dus grenzeloos genieten op de fiets! Voor meer informatie over het fietsroutenetwerk, fietsarrangementen, routes of het downloaden van kaarten ga naar lekkerfietsen.nl.
Nijmeegs UITburo/VVV, Keizer Karelplein 32h (Schouwburg),
Nijmegen, nabij 20
VVV serviceshop Beek, Van Randwijckweg 2, Beek-Ubbergen,
nabij 61
VVV serviceshop Wijchen, Stationsplein 2, Wijchen, nabij 88
vvvrijkvannijmegen.nl
Meer informatie over de Liberation Route Arnhem Nijmegen
vindt u op liberationroute.com.
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