
 

 

 

 

Achtergrond informatie bij de Exodus 40 km fietsroute 
 

“Terwijl zij anderen hielpen bij de overtocht nam de rivier hun leven. Hun liefde en moed 

leven voort.”  

21 oktober 1944. Tekst op het Exodusmonument. 

 

Op 17 september 1944 barstte Operatie Market Garden los. De regio Arnhem- Nijmegen  

raakte in vuur en vlam. Op den duur zaten de burgers klem tussen de elkaar bestrijdende 

partijen. 

Als mollen leefden zij onder de grond. Maar de verlangde bevrijding bleef uit. Want Market 

Garden strandde in de Over-Betuwe. 

Er volgde een evacuatie van de totale bevolking en een exodus van ellende vertrok via de 

dijken de rivier over. De Linge vormde hier globaal genomen de frontlijn en de positieoorlog 

duurde nog meer dan een half jaar. 

Langs de route bevinden zich herinneringsobjecten, zoals het exodusmonument. 

Dit monument nabij het Massagraf te Huissen verwijst naar 3 vluchtelingen, die de dood 

vonden, terwijl zij anderen hielpen bij de oversteek. 

Nabij de Rijn op De Praets staat hiervoor tevens een herinnering. 

De tocht toont u diverse verwijzingen naar de grote vlucht en de strijd in de periode ’44-’45.. 

 

 

Exodusfietsroute 40 km. 

De route gaat waar mogelijk langs fietsknooppunten en is verder beschreven. 

Afstand: plm. 40 km. 

Afkortingen: ra = rechtsaf; la = linksaf 

Het vertrekpunt is het Tuinbouwmuseum De Hofstèèj, Mea Vota, aan Boskoops Glorie. 

Bij de uitgang van het museum ra en weer ra. Dit is het Tonkpad waar u bij de kruising met 

de Bloemstraat het Exodusmonument vindt dat op 25 juni 2011 werd onthuld  

U gaat la en volgt de Bloemstraat, ra Struifstraat en la Touwslagersbaan. Bij einde weg ra 

Helmichstraat volgen tot links aanhouden Vierakkerstraat. 



Eerste straat la Doelenstraat. Aan het eind van de straat treft u de Oude Begraafplaats 

Huissen-Stad met het Massagraf, het Exodusgedenkteken van 17 april 2010 en de luisterkei 

behorend bij de Liberationroute. 

U keert terug naar de Vierakkerstraat, la tot de Markt, deze oversteken tot op de dijk. Hier bij 

fietsknooppunt 66 la richting knooppunten 30, 22 en 29. Onderweg passeert u het 

Mitchellpaneel en de John Frostbrug.  

Bij knooppunt 29 gaat u ra parallel aan de oprit naar de Nelson Mandelabrug. U gaat onder 

de brug door naar De Praets. Dit is de locatie waar 3 jonge vluchtelingen hun leven verloren 

terwijl zij anderen hielpen. Via dit gedenkteken gaat u la richting Meinerswijk.  

U vervolgt de route door Meinerswijk richting Drielse dijk. Op de Drielse dijk la richting 

knooppunt 28. Verder langs knooppunten 31 en 7 naar knooppunten 2,3,4 en 8.  

Langs de route tussen de knooppunten 2 en 3 passeert u een informatiepaneel behorend bij 

een in 2012 geopende patrouilletocht langs panelen en schuttersputten gelegen aan het 

Exoduspad, Patrouillepad Noord, Patrouillepad Zuid en Frontlijnpad, die vertellen over de 

situatie van zowel Duitsers als Geallieerden in deze frontlinie in de maanden na Market 

Garden Bijzonder is het verzoeningspaneel gelegen aan de Linge. 

Bij knooppunt 8 gaat u richting knooppunt 28. U passeert het Herdenkingskapelletje op de 

Heuvel met de luisterkei behorend bij de Liberationroute. 

De Exodusfietsroute volgt verder de knooppunten 29, 30, 26, 98 en 92 langs het 

Lingefietspad richting knooppunten 87, 77, 78 en 79.Nabij kasteel Doornenburg vindt u weer 

een luisterkei van de Liberationroute en in het centrum van Doornenburg treft u het 

WOII.monument aan. 

U vervolgt de route naar knooppunt 80. U passeert de toegangsweg naar Fort Pannerden. 

Richting knooppunt 76 passeert u op de dijk het evacuatiemonument De Vlucht. 

Vervolgens gaat u richting knooppunten 75 en 67. Bij knooppunt 67 op de dijk bij Angeren 

vindt u ook een Exodusgedenkteken. Op de begraafplaats vindt u een massagraf. 

De route gaat verder naar knooppunt 66 waar u weer door het centrum van Huissen kunt 

terugkeren naar het vertrekpunt bij Mea Vota. 

 

 

 

 

 

 

 



          Exodus fietsroute            
 

 

 
 
 
 
Route plm. 40 km                                                                                                                            
66 - 30 - 22 - 29 - Praets - 28 - 31 - 7 - 2 - 3 - 4 - 8 - 28 - 29 - 30 - 26 - 98 - 92 - 87 - 77 - 78 - 79 - 80 - 
76 - 75 - 67 - 66                

 


