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Reserveren kan via www.fletcher.nl/liberation



De grensregio rondom het Rijk van Nijmegen staat bekend om haar prachtige 
omgeving met heuvels en bossen. De oudste stad van Nederland behoort echter 
ook tot één van de zwaarst getroffen steden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Ruim 2200 Nijmegenaren overleefden de Tweede Wereldoorlog niet. Geen wonder 
dus dat de geschiedenis rondom WOII in deze streek nog erg leeft.
 
Fletcher Hotels, het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Gilde Nijmegen, 
Sunset March, Grenzland-Draisine en Liberation Tour hebben hun handen 
ineen geslagen om jou de indrukwekkende geschiedenis op unieke en 
grensoverschrijdende wijze te laten ervaren. Iedere locatie of activiteit heeft zijn 
eigen verhaal welke wij graag met je delen. Bezoek je de highlights in de regio 
met ons basisarrangement of kies je voor een uitgebreide beleving met het royal 
arrangement? De keuze is aan jou!

VoorwoordInhoud

04| Fletcher Hotel-Restaurant Erica

06| Fletcher Parkhotel Val Monte

08| Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort

10| Package Deals Liberation Arrangement

12| Sunset March

14| Gilde Nijmegen

16| Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

18| Grenzland-Draisine

20| Liberation Tour

22| Liberation Route Europe

32



Midden in de bossen van Berg en Dal en slechts enkele kilometers verwijderd van 
het centrum van de bruisende stad Nijmegen en het Duitse Kranenburg bevindt 
zich het 4-sterren Fletcher Hotel-Restaurant Erica. 

Het hotel, van origine een landhuis, beschikt over 60 authentieke kamers waar je 
geheel tot rust kunt komen. Daarnaast is er een bar en een uitstekend à la carte 
restaurant aanwezig waar je heerlijk kunt dineren en genieten van een drankje. Wil 
je optimaal ontspannen? Neem dan een duik in het overdekte zwembad of kom 
helemaal tot rust in de sauna. Ben je sportief aangelegd? Maak dan gebruik van 
de tennisbaan.

Fletcher Hotel-Restaurant Erica heeft een bijzondere relatie met de geschiedenis 
gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voor de ingang van het hotel vind je 
een luisterplek. Deze luisterplek is mede mogelijk gemaakt door de inzet 
van Hotel Manager Marcel Hoogenboom, wiens grootvader deel uitmaakte 
van de verzetsgroep van Beest uit Middelburg. Begin augustus 1942 is zijn 
grootvader verraden door diens buurman, een NSB-er, waarna hij in diverse 
concentratiekampen verbleef. De bevrijding heeft hij nog meegemaakt, maar 
helaas is hij gestorven voordat hij naar huis kon komen. 

Kleinzoon Marcel Hoogenboom houdt het werk van zijn grootvader graag in 
ere door zich in te zetten voor de Liberation Route. Op verzoek behoort een 
persoonlijke rondleiding tot de mogelijkheden.

Faciliteiten
• 60 rustig gelegen hotelkamers
• Gezellig à la carte restaurant
• Gelegen in de natuur nabij Nijmegen
• Binnenzwembad en sauna

• Bar en lounge met poolbiljart
• Meerdere terrassen en speeltuin
• Gratis WiFi en parkeermogelijkheid
• Geschikt voor mindervaliden

Molenbosweg 17 | 6571 BA | Berg en Dal | 024 - 684 35 14
groups@fletcher.nl | www.hotelerica.nl 

Leendert Hoogenboom

Fletcher Hotel-Restaurant Erica★★★★1
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In de buurt van de bruisende stad Nijmegen en het Duitse Kranenburg ligt 
in het dorpje Berg en Dal Fletcher Parkhotel Val Monte. Het 4-sterren hotel is 
omgeven door heuvels en bossen en biedt een prachtig uitzicht op het Gelderse 
natuurgebied De Ooijpolders. Het sfeervolle hotel heeft veel faciliteiten voor een 
aangenaam verblijf. Ter ontspanning trek je een baantje in het binnenzwembad of 
laat je jezelf verwennen met een beauty- of wellnessbehandeling. 

Tot 17 september 1944 merkt de familie van Aalst, de bewoners van de 
toenmalige villa Val Monte, nog weinig van de oorlog. Op deze dag, het begin van 
Operatie Market Garden, laten de geallieerden duizenden parachutisten neer bij 
Groesbeek. Diezelfde dag nog bereiken ze Val Monte. Na achttien dagen dalen 
ze af naar Beek, maar door de sterke Duitse tegenstand komen ze snel weer 
terug. De bewoners van Val Monte helpen de gewonde soldaten met het tillen 
van hun uitrusting. Omdat de granaten over en weer vliegen, wordt in november 
1944 heel Berg en Dal geëvacueerd. De familie van Aalst denkt de villa veilig te 
hebben achtergelaten, maar wanneer de familieleden even later wat spullen op 
willen halen, blijken de geallieerde militairen in Val Monte te zijn ingekwartierd. Zij 
hebben er danig huisgehouden: alle ruiten zijn kapot, er staan kleine tanks in de 
serre en de meubels zijn deels verstookt en deels uit het raam gegooid. 

In mei 1945 neemt een sectie van de mijnopruimingsdienst haar intrek in Val Monte. 
Luitenant P. Wertheim richt de salon van Val Monte in als demonstratiekamer, 
waar nieuwe medewerkers leren hoe ze veilig te werk kunnen gaan. Omdat ook 
mensen van buiten hier een kijkje mogen nemen, ontstaat het verhaal dat Val 
Monte een mijnenmuseum huisvest. 

Op 5 december 1946 krijgt Val Monte een nieuwe functie wanneer familie Van 
Vliet er Parkhotel Val Monte in vestigt. Sindsdien is het hotel gegroeid tot het hotel 
zoals het nu is. In de authentieke details van het pand is echter nog een groot stuk 
van de historie terug te vinden.

Faciliteiten
• 126 comfortabele hotelkamers
• Sfeervol à la carte restaurant
• Gezellige bar en ruim terras
• Sauna en hammam
• Gelegen in de natuur nabij Nijmegen
• Binnenzwembad

• Beauty- en massagesalon
• Recreatieruimte met o.a. biljart, 

tafeltennis en tafelvoetbal
• Panoramisch uitzicht
• Gratis WiFi en parkeergelegenheid
• Geschikt voor mindervaliden

Oude Holleweg 5 | 6572 AA | Berg en Dal | 024 - 684 20 00 
groups@fletcher.nl | www.parkhotelvalmonte.nl 

Fletcher Parkhotel Val Monte★★★★2
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Net buiten Nijmegen in Ooij (bij Ubbergen), één van de groenste dorpen van 
Nederland, ligt Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort. Vanuit het 3-sterren 
hotel ontdek je het natuurgebied De Gelderse Poort, dat zich bevindt tussen het 
Rijk van Nijmegen en de Duitse dorpen Kranenburg en Emmerich.

Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort is een knus hotel waar je heerlijk 
kunt ontspannen en genieten van de faciliteiten die het hotel te bieden heeft.  
Je kunt dineren in het à la carte restaurant of op het terras als het zonnetje schijnt. 
Het is mogelijk om een kijkje te nemen op het dakterras van het hotel, waar je een 
schitterend uitzicht hebt over de omgeving.

De Ooijpolder speelt een bescheiden, maar lugubere rol in de Tweede Wereldoorlog. 
Nadat in september 1944 de Nijmeegse brug over de Waal door de geallieerden 
is veroverd, trekt een Duitse eenheid - voornamelijk knapen van 16 à 17 jaar - zich 
terug in de Ooijpolder. Deze eenheid biedt hardnekkig tegenstand en nabij de 
Thornsche molen ontstaat een gruwelijke loopgravenoorlog. De Duitsers blazen in 
januari 1945 de bandijk op om het gebied onder water te zetten. Een maand later 
is hun weerstand gebroken. Als het rivierwater in het voorjaar weer zakt, komen 
tientallen Duitse lijken tevoorschijn. Tot op de dag van vandaag gaan er geruchten 
dat er nog minstens honderd soldaten in de weilanden begraven liggen. 

Een week na de bevrijding van Nijmegen vond in de Ooijpolder een laatste 
oorlogstragedie plaats. Een Duitse bommenwerper werd geraakt door het 
geallieerde bevrijdingsafweervuur. In zijn poging de thuisbasis in Duitsland te 
bereiken wierp de piloot zijn bommenlast af boven de Ooijpolder, waarbij een café 
volledig verwoest werd. Hierbij kwamen 25 mensen om het leven. Een monument 
ter nagedachtenis aan deze tragedie vind je op loopafstand van het hotel. 

Faciliteiten
• 43 ruime, drempelvrije hotelkamers
• Sfeervol à la carte restaurant
• Gezellig terras
• Gemoedelijke lounge met bar

• Gelegen in de natuur nabij Nijmegen
• Gehele hotel geschikt voor 

mindervaliden
• Gratis WiFi en parkeergelegenheid

Kon. Julianalaan 32 | 6576 AS | Ooij | 024 - 663 82 13
groups@fletcher.nl | www.hoteldegeldersepoort.nl

Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort★★★3
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LIBERATION VOORBEELDARRANGEMENTEN

2-DAAGS BASIS ARRANGEMENT

• 1 x overnachting inclusief ontbijt
• 1 x 3-gangen diner
• Stadswandeling Bevrijding Nijmegen
• Entree Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
• Deelname Sunset March

3-DAAGS BASIS ARRANGEMENT

• 2 x overnachting inclusief ontbijt
• 1 x 3-gangen diner
• Stadswandeling Bevrijding Nijmegen
• Entree Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
• Deelname Sunset March
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De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de 
geallieerde militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. In 
Nijmegen is een nieuwe stadsbrug gebouwd; de Oversteek, vlakbij het deel van 
de Waal waar op 20 september 1944 geallieerde militairen tijdens Operatie Market 
Garden de Waal zijn overgestoken. Tijdens deze zogenaamde ‘Waalcrossing’ zijn 
48 geallieerde militairen omgekomen.

De verlichting van deze nieuwe brug is heel speciaal. Er staan 48 paren lichtmasten, 
genaamd Lights Crossing, op de brug. Rond het tijdstip van zonsondergang 
worden deze lichtmasten, paar voor paar, na elkaar ontstoken in het tempo van een 
trage mars. Iedere avond wanneer het eerste paar lichtmasten wordt ontstoken, 
loopt een veteraan de Sunset March mee in het tempo waarin de lichten aangaan.

Sunset March

Met dit initiatief willen de veteranen niet alleen herdenken welk offer de geallieerde 
militairen hier ver van huis hebben gebracht voor de vrijheid van het Nederlandse 
volk. Zij willen hiermee vooral een zichtbare brug slaan naar alle veteranen die 
in missies over de hele wereld hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan 
vrede en vrijheid.

Veteranen van verschillende nationaliteiten hebben de Sunset March al gelopen, 
vaak vergezeld door belangstellenden. Iedere veteraan is welkom om de Sunset 
March te lopen en kan zich inschrijven op de inschrijfpagina voor een gewenste 
datum. 

Loop jij met ons mee?
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Alsof confetti uit de hemel viel, zo kwamen duizenden para’s op zondag  
17 september 1944 boven de velden bij Groesbeek uit ontelbare vliegtuigen. Drie 
aanvallen vanuit oostelijke en zuidelijke richting, om de Waalbrug in geallieerde 
handen te krijgen, mislukten. 

De opmars van de geallieerden stokte bij de opgang van de brug door hevig Duits 
verzet, dus besloten de geallieerden op 20 september om via de Waaloversteek 
de verkeersbrug te veroveren en de brug gelijktijdig van zowel zuidelijke als 
noordelijke richting aan te vallen. Een waanzinnig heldhaftige actie. Met 26 
canvasbootjes staken ze over, 48 geallieerden kwamen net als enkele Duitse 
soldaten om het leven. De verkeersbrug viel onbeschadigd in geallieerde handen.

Gilde Nijmegen

De wandeling ‘Bevrijding van Nijmegen’ voert je langs de plaatsen waar deze 
heftige strijd heeft plaatsgevonden. Bij een bezoek aan een originele Duitse 
bunker zijn restanten van de gevechten zichtbaar. 

De wandeling duurt ca. 2 uur en onze gidsen vertellen alles over het verloop van 
de strijd en hoe de situatie van de burgers in de stad was tijdens deze heftige 
gevechten. 

Laat je door ons rondleiden!
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Uit de geschiedenis ontstond een modern museum op één van de mooiste plekken 
van Nederland. Tussen heuvels en bossen is het verleden tot leven gebracht in 
het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, ten zuidoosten van Nijmegen en 
Arnhem. Operatie Market Garden, de grootste luchtlanding in de geschiedenis, 
vond in deze omgeving plaats in september 1944. Daarnaast begon in februari 
1945 vanuit hier Operatie Veritable, het Rijnlandoffensief, de laatste stap naar 
vrijheid in Europa. 

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

Het museum brengt de historische momenten van de bevrijding door de 
Amerikaanse, Britse, Canadese en Poolse troepen opnieuw tot leven. Je maakt de 
aanloop naar de oorlog mee, ervaart de bezettingstijd, viert de bevrijding en ziet 
de wederopbouw van Nederland en Europa. Door middel van geuren, interactieve 
presentaties, diorama’s, modellen, originele films en geluidsfragmenten wordt de 
bevrijding op boeiende wijze verbeeld. Het museum toont aan jong en oud de 
actuele betekenis van democratie, vrijheid en mensenrechten. 

Beleef de vrijheid!
Wylerbaan 4 | 6561 KR | Groesbeek | 024 - 397 44 04 

info@bevrijdingsmuseum.nl | www.bevrijdingsmuseum.nl
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Grenzland-Draisine is een unieke en grensoverschrijdende belevenis op de oude 
spoorweg voor de vrijheid tussen Nijmegen en Kleve.

In het jaar 1842 vond Karl Drais een voertuig op rails uit met mechanische 
voetaandrijving, dat later ‘Draisine’ of in het Nederlands ‘fietslorrie’ wordt 
genoemd. Tegenwoordig kunnen recreanten tussen Kleve, Kranenburg en 
Groesbeek al trappend, net als op een fiets, met de lorrie over de oude spoorlijn 
rollen. Sturen is niet nodig, zodat je ongehinderd kunt genieten van het prachtige 
landschap van de regio. Ontdek met de ‘fietslorrie’ voor 4 personen of een 

Grenzland-Draisine

‘clublorrie’ voor 14 personen de Duits-Nederlandse grensstreek vanuit een heel 
ander perspectief. 

De grensoverschrijdende lorrie-tocht is ca. 5,5 km lang en loopt tussen Groesbeek 
en Kranenburg. Bijna ongemerkt bereik je na ca. 2,5 km de Duitse grens. De 
tocht gaat verder door het karakteristieke landschap van de regio Niederrhein. 
Geniet ter hoogte van de grensovergang van het unieke uitzicht over de Duits- 
Nederlandse grensregio. Ontdek de historische gebeurtenissen rondom Operatie 
Market Garden, de evacuatie van de Kranenburgse inwoners in oktober 1944 en 
de overstromingsgebieden van het dorp in februari 1945.

Grenzland-Draisine GmbH | Bahnhofsstraße 15 | 47559 Kranenburg
+49 (0) 28 26 - 917 99 00 | https://grenzland-draisine.eu
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In 2013 ben ik, Bert Eikelenboom, gestart met het bedrijf Liberation Tour. De 
tour die je gaat meemaken is niet alleen leuk, maar is ook zeer zeker bedoeld 
om je meer bewust te maken over de strijd die in Groesbeek is geleverd. Als 
geaccrediteerd gids van het Gilde van Battlefieldgidsen sta ik achter het motto 
van het gilde; ‘onderzoeken, ontwikkelen en het op een hoger niveau brengen van 
het begrijpen en uitvoeren van Battlefield gidsing’. 
 
Met deze tour neem ik je mee naar het laatste oorlogsjaar in Groesbeek. Tijdens 
de rondrit in een authentiek WOII-voertuig kom je langs de landingsvelden waar 
generaal Gavin en zijn mannen zijn geland tijdens Operatie Market Garden. Je gaat 
zitten op de banken van een WACO, je ziet betonnen bommen en monumenten 
en hoort aan de poort van de Canadese begraafplaats de reden waarom deze 
in Groesbeek is aangelegd. Tot slot breng ik je naar het uitzichtpunt dat door 

Liberation Tour

generaal Horrocks is gebruikt tijdens Operatie Veritable. Dit was de basis voor de 
bevrijding van heel Nederland. 

De bewegingen van de Dodge, de geur van de motor, de liedjes uit de oorlog, 
hoorspelen en originele videobeelden maken dat je een complete beleving 
krijgt. Je kunt je een goede voorstelling maken van de heftige strijd die hier 
heeft plaatsgevonden en wat voor impact dat heeft gehad op de bevolking van 
Groesbeek.

Ik leid je graag rond, tot gauw! 2120



Liberation Route Europe

Liberation Route Europe laat jou beleven wat zich heeft afgespeeld tijdens de 
laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. De herinneringsroute loopt door acht 
landen en is onder meer volop zichtbaar in de regio Nijmegen. Hier vind je diverse 
luisterplekken, elk voorzien van een persoonlijk verhaal over de gebeurtenissen 
ter plekke. Zoals het meisje van 6 jaar oud, dat in september 1944 parachutisten 
ziet, naar haar moeder rent en schreeuwt dat “God mensen uit de hemel gooit”. 
Waarop haar moeder antwoordt: “Geen zorgen mijn kind, het is maar confetti.”

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek is partner van 
het eerste uur van Liberation Route Europe. Ook op andere plekken wordt 
samengewerkt. Zo vraagt Liberation Route aandacht voor de Sunset March in 
Nijmegen en is er een nauwe band ontstaan met Fletcher Hotels.

Sinds 2016 is het mogelijk een voorproefje te krijgen van de Liberation Route in 
Gelderland in Virtual Reality. Via de website www.lre-thetour.nl kun je de juiste 
app downloaden en krijg je een toelichting op het gebruik van de app, die gratis 
kan worden gedownload. De app neemt je vervolgens onder meer mee op een 
virtuele reis langs Arnhem, Nijmegen en de dropzone van de geallieerden op de 
Ginkelse Heide.

Voor een volledig overzicht kun je kijken op www.liberationroute.com. Daarnaast 
kun je gebruik maken van de gratis Liberation Route Europe-app.

2322



Reserveren kan via www.fletcher.nl/liberation

1 2
3


