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EXODUS   

PATROUILLE 

PANELENROUTE  

U vertrekt vanaf de 

wederopbouwboerderij en 

noodwoning aan De Vergert naar 

de Herdenkingskapel die 

herinnert aan de hevige strijd die 

hier plaatsvond in de periode 

september ’44 tot april ’45. Voel 

de sfeer rondom deze kapel en 

luister naar het verhaal van de 

luisterkei. 

U zet uw tocht voort in de richting van de 

Linge, die fungeerde als frontlijn. Na het 

bruggetje gaat u linksaf. Zodra u het 

Frontlijnpad bereikt, ziet u een 

schuttersput, zoals er vele tientallen zijn 

geweest. Het bijbehorende paneel geeft 

informatie. 
U volgt het Frontlijnpad en ter hoogte 

van de Bevrijdingsbrug vindt u het 

Verzoeningspaneel. Dit paneel is in 

2012 onthuld in aanwezigheid van 

vertegenwoordigers van vier 

ambassades: die van Canada, de 

VS, Groot-Brittannië en Duitsland. 

Het paneel heeft de status van 

herdenkingsmonument. 



Routebeschrijving 

U rijdt door naar de splitsing met Patrouillepad 

Zuid. Op dit punt treft u weer een schuttersput 

aan en een 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. 

Aan het einde van Patrouillepad Noord staat 

weer een moederpaneel met uitgebreide 

informatie. 

Volg de route tot Stadsboerderij ‘De 

Korenmaat’. In deze boerderij, die 

gebruikt werd tijdens de vlucht van 

de evacués, kunt u pauzeren. 

De route gaat via de dijk richting 

Huissen. Deze dijk was 

verbindingsweg voor de Duitse 

militairen en vluchtroute voor de 

evacués. 

U volgt de route naar de Parkdreef. 

Daar staat weer een klein 

informatiepaneel. 

Als u de Loostraat oversteekt, komt u op het Exoduspad. Dit pad herinnert aan 

de grote uittocht van de bevolking uit de Betuwe. Velen vluchtten via De Praets 

in Arnhem om daar de Rijn over te steken. 

U volgt het Exoduspad tot de splitsing met Patrouillepad Noord. Hier gaat u 

linksaf en fietst u de terugweg van de twee Amerikanen tot aan de Linge  

(zie nog eens het moederpaneel).  

Volg het Frontlijnpad tot de Bevrijdingsbrug. Steek nu de brug over en rijd via 

het Airbornepad terug naar De Vergert.  



Exodus Patrouille Panelenroute 

De route gaat waar mogelijk langs fietsknooppunten en is 
verder beschreven. Afstand:  13,5 km. 

Legenda: RA = rechtsaf; LA = linksaf; RI = richting, RD = rechtdoor 
                                                                                                                                                                           
Vertrekpunt is hoek De Vergert / Airbornepad. 
 
De Vergert volgen RI knooppunt 28   
LA RI knooppunt 8 is Heuvelsestraat.  

Aan de linkerzijde de Kapel van onze Lieve Vrouw van de 
Bloeiende Betuwe en de Liberation-Luisterkei ‘De Betuwe in de 
Frontlinie’.  

Heuvelsestraat volgen tot knooppunt 8.   
De Lingewal en de Linge oversteken, direct LA Frontlijnpad volgen 
tot splitsing. RA Patouillepad Zuid volgen tot knooppunt 3. 
Bergerdensestraat oversteken.  

Patrouillepad Noord volgen tot einde bij Informatiepaneel,  
LA de Mooieweg op. Deze weg volgen tot fietspad Eka Thoden van 
Velzenstraat. Daar RA. Fietspad volgen tot de Huissensedijk, LA 
naar stadsboerderij De Korenmaat. Daar is een rustpunt. 

Terug naar de Huissensedijk, RA naar knooppunt 2.  
Hier RI knooppunt 1.  

Vervolgens bij de eerste mogelijkheid RA de dijk naar beneden en 
het pad volgen tot de grote boerderij.  

RA de Parkdreef op. Deze volgen tot de  t-splitsing met Loostraat.  
Daar RA en direct LA. U bent dan op het Exoduspad.  

Het pad volgen tot de splitsing met Patrouillepad Noord.  
LA Patrouillepad Noord, daarna Patrouillepad Zuid volgen tot het 
Frontlijnpad, daar LA. Het pad volgen tot de Bevrijdingsbrug. Linge 
en Lingewal oversteken. RD is het Airbornepad. Volgen tot de hoek 
met De Vergert.              


