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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:	+/-	32	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).

De	stuwwal	bij	Renkum

Informatiecentrum	
‘Slag	om	Arnhem’
(foto:	Airborne	Museum	
‘Hartenstein’	/	B.	de	Reus)
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Liberation Route
 (Arnhem, Renkum en Driel)

Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 4, 6865 ND Doorwerth, nabij
Dit kasteel werd tijdens de Slag om Arnhem zwaar beschadigd, 
maar is intussen gerestaureerd en in de oude staat hersteld. 
Het kasteel is te bezoeken op dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 
uur, zaterdag 13.00 - 17.00 uur en zondag 11.00 - 17.00 uur 
Laatste toegang om 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 6,50 
(volwassenen) en € 3,50 (kinderen t/m 12 jaar). 

Landingsplekken zweefvliegtuigen, tussen       en 
Het is moeilijk voor te stellen, maar op deze (open) plekken 
landden op 17 september 1944 duizenden geallieerde parachu-
tisten en zweefvliegtuigen.

Airborne Museum ‘Hartenstein’, Utrechtseweg 232, 
Oosterbeek, T. 026-3337710, airbornemuseum.nl, nabij 
Het museum laat zien hoe de Slag om Arnhem verlopen is. Deze 
vond in september 1944 plaats in het gebied tussen Ede en  
Arnhem. Deze slag maakte deel uit van de geallieerde operatie 
‘Market Garden’. Britse, Amerikaanse en Poolse luchtlandings-
troepen moesten de bruggen over de rivieren vanaf de grens 
met België tot aan Arnhem bezetten. De ondergrondse Airborne 
Experience is een soort filmset waar u de belangrijkste delen van 
de Slag om Arnhem zelf zult beleven. Kijk op de website voor 
meer informatie, waaronder actuele openingstijden. 

Informatiecentrum ‘Slag om Arnhem’, Rijnkade 155, Arnhem, 
nabij 
Het Informatiecentrum ‘Slag om Arnhem’ bij de John Frostbrug 
geeft aan de hand van foto’s en persoonlijke verhalen een beeld 
van burgers en soldaten die in september 1944 in Arnhem woon-
den en vochten. Een videopresentatie geeft het verloop van de 
strijd weer. Geopend: maandag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 
uur (van 1 november t/m 31 maart: 11.00 - 17.00 uur) en zondag 
van 12.00 - 17.00 uur. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag geslo-
ten. Gratis entree.

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

Meer informatie over de Liberation Route Arnhem Nijmegen 
vindt u op liberationroute.com. 

VVV Arnhem, Stationsplein 13, Arnhem, nabij
vvvarnhem.nl
VVV serviceshop Oosterbeek, Airborne Museum ‘Hartenstein’, 
Utrechtseweg 232, nabij
vvvveluwezoom.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 moge-
lijk een mp3-speler te huren met de verhalen bij VVV Arnhem of  
Airborne Museum ‘Hartenstein’ (zie verderop).

Bezienswaardigheden
Luisterplekken Liberation Route Arnhem Nijmegen  
Deze fietsroute leidt u langs verschillende luisterplekken die on-
derdeel zijn van de Liberation Route Arnhem Nijmegen. In Driel 
(nabij     ) kunt u het verhaal horen van de Polen die onder lei-
ding van Generaal Sosabowski moedig meevochten in de Slag om  
Arnhem. In Renkum (nabij        ) wordt het verhaal over de landingen 
van de ontelbare parachutisten en zweefvliegtuigen verteld. De 
terugtocht van de 1e Britse Luchtlandingsdivisie, die het niet lukte 
om de bruggen bij Arnhem te veroveren, kunt u beluisteren in 
Oosterbeek (tussen      en      ). Één van de bekendste verhalen om-
trent Operation Market Garden in ongetwijfeld dat van “een brug 
te ver” in Arnhem (nabij      ).

Fiets- en voetveer Driel – Doorwerth / Oosterbeek, nabij 
De vaartijden zijn vanaf 1 maart tot 
15 oktober: maandag t/m vrijdag 
van 7.00-18.00 uur. Van 1 mei tot 7 
september op zaterdag van 9.30 - 
18.00 en van 1 mei tot 1 september 
op zondag van 10.30 - 18.00 uur. 
Van 15 oktober tot 1 maart op werk-
dagen van 07.30 - 10.00 en 14.30 - 
18.00 uur (niet in de kerstvakantie 
en niet in het weekend). Indien het 
veer niet vaart kunt u de route ver-
volgen via      ,       en       . Dit alterna- 
tief is ongeveer twee kilometer lan-
ger.  

De Westerbouwing (tussen   en  
      )
De Westerbouwing heeft haar riante 
hoge ligging te danken aan de voor-
laatste ijstijd, die zorgde voor een 
enorme stuwwal. De strategische 
ligging was erg belangrijk, want wie 
deze heuvel in handen heeft, beheerst 
eigenlijk de rivier, de uiterwaarden, de 
beide oevers en het dorp Driel. 
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Kasteel	Doorwerth

Monument	ter	herinnering	
aan	Generaal	Sosabowski	(Driel)
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