
Verdien een oorkonde 

Fiets de route  

Vélopalise 
‘Spoor van de Vrijheid’ 

 

Vélopalise, Spoor van de Vrijheid is een fietsroute van de stranden van 

Normandië naar Stad der Bevrijding Wageningen. Van de invasie op D-

Day 6 juni 1944 naar de onderhandelingen over de capitulatie van 

Duitsland op 5 mei 1945. 

Hart van de route is de weg die de geallieerden onder het commando 

van Generaal Patton aflegden van Utah Beach in Normandië naar Bas-

togne in de Belgische Ardennen. Deze ‘Voie de la Liberté’ is gemarkeerd 

met 1147 mijlpalen. 

Al fietsend ervaar je de immense afstanden die de militairen, vaak te 

voet en in grote colonnes, aflegden. En de barrières in het landschap 

die hun voortgang vertraagden. 

Hoewel de inspanning voor deze fietstocht van ruim 

1900 km in het niet valt bij de strijd van toen, wil de 

stad Wageningen deze prestatie toch belonen: deel-

nemers krijgen van de burgemeester een oorkonde 

met herinneringsspeldje uitgereikt. 

 



 

 

                     Spelregels:  

Voor de aanvang van de reis worden de volgende gegevens ge-

meld met een mail naar velopalise@gmail.com  

 

 (vermoedelijke) begin en einddatum, 
 aankomstdatum in Wageningen  
 Voor en achternamen ( = tekst in oorkonde) 
 Woonplaats en leeftijd  
 
Je kunt eenvoudig met je telefoon een verslag maken in Polarsteps. ( zoek in de App-store) . 
Je kunt je reis openbaar zetten of ons als volger activeren. Meldt in je mail de naam van je 
Polarstepsaccount.  
Wil of kun je geen gebruik maken van Polarsteps dan geldt het volgende: 

Onderweg stuur je op gezette tijden  een  foto (selfie)  van de  
fiets(er) naar velopalise@gmail.com.  Zorg dat je telefoon de po-
sitie en tijd vastlegt ( kijk bij instellingen), maar voor de zekerheid 
schrijf er zelf ook plaats en tijdstip bij!  

Je mag elke dag 1 foto mailen. Minimaal dienen 10 (dag) foto’s 
ingestuurd te worden. Mocht je dus een dagje vergeten zijn, dan 
is dat geen probleem!. 

Kies voor het maken van de foto een vast moment, bijvoorbeeld 
de aankomst bij je overnachtingsadres of de plek waar je de 
lunch geniet. Het is dus niet noodzakelijk, dat er een zuil op de 
foto staat. Heb je goede of leuke foto’s van een zuil , stuur die 
dan naar voiedelaliberte@gmail.com.  Daar verzamelen we de 
foto’s van alle 1148 zuilen. 

Tenminste de volgende plaatsen worden vastgelegd:  

 Ste. Mère Eglise  
 Reims 
 Verdun  
 Fontainebleau 
 Bastogne  
 Wageningen  
 
Vanaf de vermoedelijke aankomstdatum ligt de door de Burgemeester getekende oorkonde 
en het speldje klaar bij ‘Museum de Casteelse Poort’. Tijdens de openingstijden kan het 
daar worden afgehaald. Het museum is op maandag gesloten. Meer info over het museum 
en openingstijden vind je op http://casteelsepoort.nl/ 

Op verzoek kan de oorkonde met bijbehorend speldje ook naar het huisadres gestuurd 
worden. Wel brengen we dan voor administratie en verzendkosten een bedrag van € 9 euro 
in rekening. 
 



Goed om te weten 

Eenieder , die aantoonbaar de tocht gemaakt heeft op eigen 
kracht,  komt in aanmerking voor de oorkonde en het herin-
neringsspeldje. Het is niet noodzakelijk de trip in 1 keer te 
maken, maar het kan ook in gedeelten, al dan niet in opeen-
volgende jaren. 

Beschik je niet over een telefoon met fotocamera of mail faciliteit, of heb je 
de tocht al eerder gemaakt , dan kun je dat ook achteraf laten zien met fo-
to’s of anderszins. Laat het ons weten: velopalise@gmail.com 

Ook leuk is een andere optie : het laten invullen van een stempelkaart.! 
Vraag elke dag onderweg bij het passeren van een  gemeentehuis 
(HoteldeVille) bij het loket een stempel met datum en handtekening. Ook 
bij de musea kun je een stempel vragen. Gebruik hiervoor de laatste pagina 
van dit document. 

Deelname aan deze activiteiten is voor eigen risico. Noch de stichting Euro-
pafietsers noch de Gemeente Wageningen kan op geen enkele wijze aan-
sprakelijk gesteld worden voor schade in geval van ongeval, letsel, etc. aan 
uzelf of derden. Wij raden u aan zelf zorg te dragen voor een goed reis-



     

     

     

     

     

     


