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Het fietsroutenetwerk,
hoe werkt het?
• Op de fietsroutekaart ziet u verschillende num-
mers. Dit zijn de zogenaamde knooppunten.
• De afstand tussen de knooppunten is op de 
plattegrond aangegeven.
• Onderweg volgt u in Nederland de genum-
merde, groene borden waarmee u van knoop-
punt 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 rich-
ting u uw route wenst te vervolgen.
• U bepaalt zelf de route en het aantal kilome-
ters dat u wilt fietsen.
Veel fietsplezier!

Das Fahrradroutennetz,
wie funktioniert’s?
• Auf der Übersichtskarte sehen Sie eine An-
zahl von Nummern, die sog. Knotenpunkte.
• Die Kilometerabstände zwischen den unter-
schiedlichen Knotenpunkten sind auf der Karte 
vermerkt.
• Folgen Sie in den Niederlanden den numme-
rierten grünen Schildern, die Sie von Knoten-
punkt zu Knotenpunkt führen.
• Folgen Sie in Deutschland den kleinen num-
merierten 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 ent-
scheiden in welche Richtung Sie w eiterfahren 
möchten.
• Sie bestimmen selbst Ihre Fahrradroute und 
die gewünschte Kilometerzahl.
Viel Spaß beim Radfahren!

The cycle route network,
how does the system work?
• 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 numbe-
red 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 num-
ber of kilometres you wish to cycle.
Have a fun cycle trip!

	 Knooppunt	Liberation	Route	
	 Liberation	Route	
	 Overige	knooppunten
	 Overige	verbindingen	
	 tussen	knooppunten
	 Luisterplek	Liberation	Route
Lengte:	+/-	40	km

Heeft u op- of aanmer-
kingen over de beweg-
wijzering, de route of de 
bijbehorende fietsroute-
kaart, dan kunt u contact 
opnemen met het route-
bureau van het Regionaal 
Bureau voor Toerisme KAN 
via lekkerfietsen.nl en  
T. 0900-6070803 (15 cpm).

Gennep,
herdenkingsmonument

Nationaal	
Bevrijdingsmuseum	
1944	-	1945
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Liberation Route
 (Groesbeek, Mook en Middelaar, Gennep)

Het Reichswald, om en nabij      ,      ,       en
In het Nederlandse deel is veel bos tot landbouwgrond ontgon-
nen. In Duitsland heeft men echter een aaneengesloten bosge-
bied van meer dan 50 km2 weten te behouden. Het Reichswald 
is ook wel bekend om de Slag van het Reichswald. Deze slag 
vond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook wel beter  
bekend als Operatie Veritable.

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 – 1945, Wylerbaan 4,
Groesbeek, T. 024-3974404, bevrijdingsmuseum.nl, nabij 
In het museum maken de bezoekers de aanloop naar de oor-
log 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.

Canadese Erebegraafplaats, ten noorden van
De Canadese Erebegraafplaats, op het hoogste punt langs de 
Zevenheuvelenweg, herinnert aan de hevige strijd die tijdens 
de laatste oorlogswinter in en rond Groesbeek is gevoerd. Er 
liggen 2.617 gesneuvelde militairen begraven en het is daar-
mee de grootste begraafplaats van het Britse Gemenebest in 
Nederland.

Fietslories over de spoorlijn, grenzland-draisine.eu, nabij
U kunt zelf over de spoorlijn fietsen die de Duitsers gebruikten 
om tijdens de bevrijding te vluchten. Deze spoorlijn, die op 8 
augustus 1865 werd geopend, verbond Nijmegen via Groesbeek 
en Kranenburg met de Duitse stad Kleef. De lijn is sinds 2 juni 
1991 niet meer in gebruik voor treinverkeer. Sinds 27 april 2008 
is de spoorlijn deels in gebruik als toeristische attractie met 
fietslorries. Vanuit Groesbeek, Kranenburg en Kleve kan men al 
fietsend met de lorries over het spoor de omgeving verkennen.  

Meer informatie
Bepaal zelf uw fietsroute en afstand. Dat is dus grenzeloos 
genieten op de fiets! Voor meer informatie over het fiets- 
routenetwerk, fietsarrangementen, routes of het downloaden 
van kaarten ga naar lekkerfietsen.nl.

VVV serviceshop Groesbeek, Dorpsplein 1a, Groesbeek, nabij
vvvrijkvannijmegen.nl  / vvvgroesbeek.nl 
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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 luchtlandings-
operaties uit de geschiedenis plaats.
Op 23 locaties in de wijde omgeving liggen gemarkeerde veld-
keien, de zogenoemde luisterplekken. Op iedere luisterplek is 
een hoorspel te beluisteren waarbij ooggetuigen, zoals burgers, 
geallieerden en Duitse soldaten, vertellen over de indrukwek-
kende 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 mo-
gelijk een mp3-speler te huren met de verhalen bij Nationaal  
Bevrijdingsmuseum 1944 – 1945 (zie verderop).

Bezienswaardigheden
Luisterplekken Liberation Route Arnhem Nijmegen 
Deze fietsroute leidt u langs verschillende luisterplekken die 
onderdeel zijn van de Liberation Route Arnhem Nijmegen. Bij 
Mook hoort u het verhaal van “het verdwenen graf” (nabij     ) 
en het verhaal over Jachtslot de Mookerheide, dat door de ge-
vreesde Waffen-SS werd opgeëist (nabij     ). Bij Gennep (nabij    
     ) wordt het verhaal verteld van de bruggenbouwers die met 
bijzondere technieken tijdelijke bruggen aan wisten te leggen. 
En dit terwijl het er lange tijd op leek dat Gennep geen last zou 
hebben van de oorlog. Totdat de Maas een tijdelijke grens vorm-
de tussen de strijdende partijen. Nabij      hoort u dit verhaal.
Bij Milsbeek (nabij   ) kunt u beleven hoe het zogenaamde 
Rijnlandoffensief door de regen en modder met moeite van de 
grond kwam. Op 17 september 1944 landden in Groesbeek (na-

bij   ) ontelbare parachutisten en  
zweefvliegtuigen met oorlogsmate- 
rieel. Nabij     is een luisterplek in-
gericht die het verhaal vertelt van 
vluchtende Duitse soldaten die met 
een trein door reeds bevrijd gebied 
probeerden te vluchten. 

De Mookerheide, nabij 
Van de oorspronkelijke Mookerhei 
is nu nog slechts een klein stukje 
over, het grootste deel is gedu-
rende de laatste tweehonderd 
jaar bebost of ontgonnen. Ver voor 
de Tweede Wereldoorlog was de  
Mookerheide reeds verschillende 
malen het decor van slagvelden. 
In de aprildagen van 1574 bijvoor-
beeld, ontmoette het leger van 
Lodewijk en Hendrik van Nassau 
(broers van Willem van Oranje) hier 
een grote Spaanse troepenmacht. 
Tijdens de slag op de Mookerheide 
werden de gebroeders Nassau ver-
slagen en vonden zij de dood.
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