
Routebeschrijving Herinneringsroute 2
 



Tijdens deze fietsroute van 14 km bezoekt u diverse monumenten die ons herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.
Hij voert u langs de grens van de gemeente Nijmegen: Nijmegen-Noord, Nijmegen-West (aan de zuid-oever van de
Waal) en tot slot de zuidoost-rand. Er bevinden zich twee trajecten in de route, waarbij u met de fiets een trap op en af
moet; bij de Waalbrug (op) en bij de Snelbinder, de fietsbrug die noord en zuid met elkaar verbindt (op en af). De
trappen zijn allen voorzien van een zogenaamde fietsgoot.
 
Wegens de bouw van de nieuwe brug 'De Oversteek' is het gelijknamige monument tijdelijk in opslag en dus niet te
zien. U kunt ervoor kiezen toch naar deze locatie te fietsen om de bouw van de brug te volgen of u gaat, komende bij
spoorviaduct, meteen de spoorbrug op.
 
START
 
De fietsroute start aan de kop van het Hunnerpark bij de kiosk in de St. Jorisstraat, van waar u uitkijkt op het Keizer
Traianusplein, op het verzetsmonument van Marius van Beek.



 
Vanuit het Hunnerpark fietst u de St. Jorisstraat in richting centrum stad, met aan uw rechterhand Museum Het
Valkhof. U slaat 2 x rechtsaf, de Voerweg op. U daalt snel af en passeert rechts in de bocht een plantsoen met een
lange rij bomen, suikerahorns genaamd. Het blad van de suikerahorn is het symbool van Canada. Dit ‘levende
monument’ is een geschenk van Canada en herinnert aan V-E Day (Victory-in-Europe) en aan het verblijf van het 1ste
Canadese Leger in Nijmegen. Op de bronzen plaquette die tussen de bomen ligt, is de volgende tekst te lezen:
‘THESE FORTY SUGAR MAPLE TREES ARE PRESENTED ON BEHALF OF THE PROVINCE OF ONTARIO,
CANADA, TO THE CITY OF NIJMEGEN BY THE “WE DO REMEMBER’’ NATIONAL COMMITTEE ON THE
OCCASION OF THE THIRTY-FIFTH ANNIVERSARY OF V-E DAY.
1945 - 1980’
In het plantsoen staan nog steeds 31 bomen, die herinneren aan deze gebeurtenis.
Via de Voerweg fietst u onder de Waalbrug door. U neemt met de fiets in de hand rechts het voetpad omhoog, naar de
brug. U fietst vervolgens in noordelijke richting en passeert rechts het herdenkingsmonument voor de Nijmeegse
verzetsstrijder Jan van Hoof.
 

 
Bij aankomst op het Stationsplein wordt uw aandacht getrokken door drie objecten die aan het eind van de Van
Schaeck Mathonsingel liggen.
 

 
Bij de afrit van de Waalbrug maakt u een scherpe bocht naar rechts, u volgt het fietspad helemaal en komt u via een
tunneltje in de Pastoor van Laakstraat. Via de Steltsestraat gaat u de eerste weg links om uit te komen in de
Schoolstraat. Aan uw linkerhand staat het voormalig klooster en nu verzorgingstehuis St. Joseph. In het portaal bij de
hoofdingang is een bronzen plaquette te zien die herinnert aan het ‘Manneneiland’. In december 1944 werd door de
Duitsers de Rijndijk bij Elden opgeblazen. Binnen een week liep de volledige Betuwe onder water.  Het drooggebleven
gebied rondom Lent moest in geallieerde handen blijven. Nadat vrouwen en kinderen waren geëvacueerd bleven op
militair gezag daarom 1000 mannen achter: het Manneneiland.
De Lentenaar Herman Jansen heeft hierover samen met Hen Bollen een boek geschreven. ‘Het Manneneiland.
Kroniek Van De Gebeurtenissen In De Over-Betuwe Van September 1944 Tot Juni 1945.’ (1982, Zutphen).
De tekst op de plaquette luidt:
‘DE BETUWSE BEVOLKING DANKT DE ZUSTERS VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID VOOR HAAR
LIEFDEVOLLE ZORG BEWEZEN AAN GEWONDEN, ZIEKEN, VLUCHTELINGEN EN ACHTERGEBLEVENEN OP
HET LENTSCHE BRUGGENHOOFD IN DEN OORLOGSWINTER 1944-1945’.
U vervolgt de tocht en fietst de Schoolstraat uit tot aan de Laauwickstraat. Aan de overkant rechts ziet u in het
plantsoen voor de school het bevrijdingsmonument.
 

kunstenaar: Marius van Beek
titel: Verzetsmonument
jaartal: 1954
locatie: Keizer Traianusplein

kunstenaar: Tony Cragg
titel: Zonder titel
jaartal: 1999
locatie: Stationsplein

kunstenaar: Jac Maris
titel: Gedenksteen Jan van Hoof
jaartal: 1945
locatie: Waalbrug, pijler aan Lentse zijde



 
U fietst linksaf de Laauwickstraat in richting kruispunt met stoplichten (Prins Mauritssingel). Hier steekt u over en slaat
linksaf de Griftdijk Zuid op. Deze loopt parallel aan de Prins Mauritssingel. Vervolgens slaat u rechtsaf, de
Rademakerstraat in. Via de Dr. Ariënsstraat en Parallelweg komt u uit bij het tunneltje onder het spoor en gaat
rechtsaf. De weg gaat over in de dijk en door de uiterwaarden fietst u een afstand van 1,2 km tot aan een flauwe bocht
in de weg. Hier staat het  monument ‘De Oversteek’ van de kunstenaar Marius van Beek.
 

 
Vanaf deze plek op de dijk kunt u aan de overzijde van de rivier het volgende punt in de fietsroute zien:
Winselingseweg 12, de locatie waar op 20 september 1944 de oversteek begon tijdens de Operatie Market Garden.
U fietst terug naar het spoorviaduct, gaat rechtsaf met de fiets aan de hand en duwt deze omhoog via de goot naast de
stalen trap. Bovenaan bevindt u zich op fietsbrug ‘de Snelbinder’. U fietst over de rivier voorbij het landhoofd. Daarna
kunt u naar links, met de roltrap omlaag.
(Zo dadelijk keert u terug naar deze plaats, aan de voet van de Snelbinder, om de fietsroute te vervolgen naar het
politiebureau.)
Beneden aan de roltrap gaat u linksaf onder de Nieuwe Hezelpoort door en neemt u de Weurtseweg. Na 1,5 km slaat u
rechtsaf, u bent nu op de Winselingseweg.
Het Amerikaanse bedrijf C.P.Kelco B.V. ligt aan het einde van de doodlopende weg, recht voor u uit op nummer 12.
Wanneer u aanbelt bij het hek en vertelt dat u de plaquette wilt bezichtigen, opent de portier het hek voor u en kunt u
naar de rivier lopen. Op de hoek van het bedrijfsgebouw ziet u de plaquette. Het bedrijf is 24 uur per etmaal bemand,
ook in het weekeinde.
Op 20 september 2007 onthulde Burgemeester Thom de Graaf deze nieuwe plaquette, die de plek markeert waar
Amerikaanse militairen op 20 september 1944 de Waal overstaken tijdens de operatie Market Garden.
Op de plaquette staat een afbeelding van de militaire operatie, de Waalbrug en de wapens van Nijmegen en de
Airborne Division.
De tekst luidt:
’Vanaf hier staken parachutisten van het 3de Bataljon, 504de Regiment van de 82ste Airborne Divisie op 20 september
1944 stoutmoedig de Waal over in kwetsbare roeiboten. Velen haalden de overkant niet. De overlevenden slaagden
erin de bruggen aan de noordzijde veilig te stellen. Nijmegen kon worden bevrijd. Wij eren hun heldenmoed’.
 
U vervolgt de tocht en fietst dezelfde weg terug naar de roltrap bij de Snelbinder.
De volgende halte is het politiebureau in de Stieltjesstraat, waar u komt door de Voorstadslaan uit te fietsen, u passeert
het Joris Ivensplein en slaat bij de Kronenburgersingel rechtsaf. Bij de Stieltjesstraat slaat u weer rechtsaf richting
politiebureau.
 

 
U vervolgt de fietsroute en krijgt aan uw rechterhand het Centraal Station van Nijmegen.

kunstenaar: Piet Schoenmakers
titel: Bevrijdingsmonument
jaartal: 1969
locatie: Lauwickstraat-Lentseveld (Lent-Nijmegen)

kunstenaar: Marius van Beek
titel: Waalmonument
jaartal: 1984
locatie: Oosterhoutsedijk (Lent- Nijmegen)

kunstenaar: Ben van Pinxteren
titel: Pelikaan
jaartal: 1987
locatie: Bart Hendriksstraat



U gaat linksaf de Van Schaeck Mathonsingel in naar het Keizer Karelplein. U neemt de tweede afslag naar de St
Annastraat. Neem gelijk de eerste weg links op de St. Annastraat (u steekt de straat over via de stoplichten) naar de
Groesbeekseweg. Fiets deze weg tot aan tot aan de kruising met de Postweg. U fietst de Postweg op en gaat de
eerste straat rechtsaf, de verzetsheldenbuurt in. Wanneer u rechtdoor fietst, door de Herman Oolbekkinkstraat, komt u
vanzelf bij de Bart Hendriksstraat uit waar u het beeld de Pelikaan van Ben van Pinxteren aantreft.
 

 
Eenmaal terug op de Groesbeekseweg fietst u 2,4 km verder naar het zuiden. De Groesbeekseweg is inmiddels
overgegaan in de Nijmeegsebaan. Op nummer 53 staat  Hotel Sionshof waar zich op de gevel het laatste gedenkteken
van deze route bevindt.
 

kunstenaar: Charles Hammes
titel: Gevelplastiek (Amerikaanse parachutist)
jaartal: 1954
locatie: Nijmeegsebaan 53


