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Via de Doelenstraat, die grotendeels bestaat uit 

karakteristieke wederopbouwwoningen, komt u bij 

de t-splitsing met de Vierakkerstraat.  

In deze, tijdens de bombardementen totaal 

vernielde straat, gaat u rechtsaf en onmiddellijk 

linksaf naar het lager gelegen pad van de 

Kloosterlaan. 

 

U vertrekt  vanaf de Liberation-Luisterkei 

‘Gehuld in vlammen en rook’ bij de entree 

van het Gedenkpark ‘Begraafplaats Huissen-

Aan het eind van dit pad gaat u rechtsaf 

en komt u in de Koperslagerstraat. Aan 

het eind van deze straat gaat u op de  

t-splitsing linksaf en daarna rechtsaf.  

U bevindt zich nu op het Klokkenpad.  

U ziet hier een kolk, de Diepe Bloem. 

‘Bloem’ is het oude woord voor ‘Kolk ‘– 

in de omgeving zijn ook nog de Grote 

Bloem en de Vlote (=ondiepe) Bloem.  

U volgt het Klokkenpad tot u bij een 

kruising komt en gaat rechtdoor de 

Bloemstraat in.  

 
In deze omgeving bevonden zich in 1944 veel tuindersbedrijfjes die onderdak 

verleenden aan honderden vluchtelingen, soms in schuren of kippenhokken. 

Een tweetal Oostenrijkse deserteurs mocht blijven op voorwaarde dat ze hun 

soldatenkleding en wapens met een bootje in het diepste gedeelte van de Vlote 

Bloem lieten zinken. 

 

Exodus 

Luisterkeiroute 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ongeveer 300 meter ziet u 

aan uw rechterhand nabij het 

Tonkpad het Exodusmonument, 

dat door de heer Jan Terlouw in 

2011 onthuld is. 

 

U fietst verder tot de splitsing met de 

Frankentaler en gaat daar rechtsaf.  

 

Volg de aanwijzingen van 

de routebeschrijving tot u 

aan het eind van de Baron 

van Spittaellaan een grote 

gerestaureerde schuur ziet. 

Lees het tekstplaatje aan 

de voorzijde. 

Nabij de rotonde ziet u aan 

uw rechterhand een huis 

met een gevelsteen die 

voor zich spreekt. 

Na ongeveer 50 meter slaat u 

rechtsaf (Boskoops Glorie). 

Na de druivenkassen staat 

aan uw rechterhand het 

tuinbouw-museum Mea Vota. 

Op de muur zit een plaquette 

met de bewogen geschiedenis 

van dit gebouw. Ga daarna 

weer terug naar de 

Frankentaler en vervolg de 

route. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grote landhuis (het z.g. 

Spookhuis) waar u 

onmiddellijk daarna 

langsrijdt is de dans 

ontsprongen. De 

beschietingen over en weer 

waren in deze buurt heel 

hevig. 

 

Volg de routebeschrijving 

tot in de Van Wijkstraat. 

Aan uw linkerhand ziet de 

Zandse Kerk, een typische 

wederopbouwkerk. 

Volg de routebeschrijving tot u in De Hoeve bent. Op de hoek van De Hoeve 

en de Bergerdensestraat staat een boerderij die in 1944 midden in de 

boomgaarden stond. In de boerderijen werd veel illegaal geslacht. Daar 

stonden hoge straffen op!  Boomgaarden fungeerden als schuilplaats voor 

tanks en munitiedepot. 

 

We volgen de route tot aan 

de Linge. Daar ziet u op de 

hoek van het Frontlijnpad een 

schuttersput met bijbehorend 

paneel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Daarna rijdt u rechtdoor tot aan 

De Kapel. In De Kapel kunt u 

veel lezen over wat er op De 

Heuvel allemaal gebeurd is. 

Aan de rand van de weg vindt u 

de tweede Liberation-Luisterkei 

‘De Betuwe in de Frontlinie’. 

Rij door tot over de 

Bevrijdingsbrug. Rechts van de 

brug staat het 

Verzoeningspaneel met een 

bijzonder verhaal. 

In het verhaal wordt verteld over 

een appelboom. Achter het 

paneel is een nieuwe appelboom 

geplant die hiernaar verwijst. 

 

Ga nu weer terug naar de 

brug en volg het 

Frontlijnpad. Aan het 

einde van dit pad bevindt 

zich weer een 

schuttersput en een z.g. 

moederpaneel waarop 

de patrouille uitgebeeld 

staat van twee 

Amerikaanse Airborners. 

 
U volgt Patrouillepad Zuid. Onderweg ziet u iedere paar honderd meter een 

klein paneel dat ingaat op de patrouille en de waarnemingen van de twee 

soldaten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rij verder tot het 

Exoduspad en volg dit. De 

naam verwijst naar de 

enorme stromen 

vluchtelingen die in deze 

buurt in het najaar van 

1944 op zoek waren naar 

veilige oorden. 

 

Als u de route vervolgt, komt 

u via de Parkdreef op de 

Huissensedijk. De boerderij 

die u passeert als de weg 

naar boven gaat, is boerderij 

Holthuizen. Hij fungeerde 

als Duitse commandopost. 

Er staat een paneel bij 

waarop u het verhaal kunt 

lezen. 

 

Volg de route tot Het 

Klooster in Huissen. 

Het verhaal op het 

herinneringspaneel 

‘Tussen scherven 

en granaten’ spreekt 

voor zich. 

 

We hopen dat u een mooie, informatieve tocht hebt gehad. 



Routebeschrijving  Exodus  Luisterkeiroute  

De route gaat waar mogelijk langs fietsknooppunten en is verder 
beschreven. Afstand:  plm. 21 km. 

Legenda: RA = rechtaf; LA = linksaf; RI = richting, RD = rechtdoor 

Vertrekpunt is Gedenkpark / Oude Begraafplaats Huissen-Stad met het 

Massagraf. Voor de ingang ligt de Luisterkei ‘Huissen, gehuld in 

vlammen en rook’. 

Ga RA de Doelenstraat in tot de Vierakkerstraat, daar RA, na 100 meter 

steekt u over en volgt u het lager gelegen pad parallel aan de Kloosterlaan. 

Aan het eind van dit pad RA de Koperslagerstraat in tot splitsing 

Touwslagersbaan. Hier LA tot eind, RA het Klokkenpad op. Aan het eind 

RD de Bloemstraat volgen. Tweede weg RA Frankentaler in. Bij de rotonde 

2e afslag rijwielpad nemen (hier staat een bord met een rode balk over een 

fiets) de Jonkheer Van Pallandtlaan in. Bij de splitsing RA de Baron Van 

Spittaellaan in tot de splitsing met de Huismanstraat. Daar LA. 

Huismanstraat links blijven aanhouden en de Van Wijkstraat volgen tot het 

einde. Dan LA en direct RA de Zandkamp op. Bij Zandkamp 4 (bord met 

doodlopende weg) 2x RA het Kerkpad op, blijven volgen tot het einde van 

de weg, LA De Hoeve op, volgen tot de splitsing, RA de Bergerdensestraat 

in. Die volgen tot knooppunt 4, LA Rosa volgen RI knooppunt 8 tot splitsing 

met Azalealaan. Daar LA tot de eerste weg rechts, Heuvelseweg. Volgen 

tot knooppunt 8. Bij knooppunt 8 richting knooppunt 28 tot de ‘Kapel van 

onze Lieve Vrouw van de Bloeiende Betuwe’ en de Luisterkei ‘De 

Betuwe in de Frontlinie’. 

Heuvelseweg volgen tot t-splitsing, RA De Vergert volgen, in de bocht naar 

links RA het Airbornepad op. Pad volgen tot Bevrijdingsbrug. Steek de brug 

over, LA Frontlijnpad op, volgen tot de splitsing, RA Patrouillepad Zuid 

volgen tot knooppunt 3. Bergerdensestraat oversteken. Patrouillepad 

Noord volgen tot splitsing, RA Exoduspad op, volgen tot kruispunt 

Loostraat. Hier RA en direct LA naar Parkdreef, volgen tot  t-splitsing, LA 

tot Huissensedijk, RA. De dijk helemaal volgen tot de Nieland, RA, na 100 

meter oversteken, LA het fietspad op, RA de dijk volgen tot voorbij het 

Shellstation, bij de rotonde oversteken en de dijk verder volgen 

(Stadsdam), het centrum van Huissen blijft aan uw rechterhand, RA 

Kloosterlaan op, na 100 meter RA naar De Kapel, aan uw rechterhand ziet 

u een herinneringspaneel ‘Tussen scherven en granaten’.  

Dit is het einde van de route.  


