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In het spoor 
van de vrijheid

6 juni staat te boek als D-Day. Exact 72 jaar geleden 
landden geallieerde troepen op de Normandische 
stranden om een westelijk front te openen en de Tweede 
Wereldoorlog te beëindigen. Vandaag kan je met de fiets 
het spoor van de tanks en jeeps van Generaal Patton 
volgen, de ‘vrijheid’ tegemoet.

ÆÆ Tekst en foto’s Roeland Janssen

Juno Beach, één van de invasiestranden.
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De langste dag
Voor onze eigen ‘invasie’ van Normandië 
nemen we geen boot, maar een trein tot in 
Caen. Het gloednieuwe routeboekje van ‘Spoor 
van de Vrijheid’ start met een ‘vlinderroute’ om 
de invasiestranden en het achterland te ver-
kennen. Maar liefst 100 dagen duurde de Slag 
om Normandië vooraleer de geallieerden door 
de Duitse weerstand konden breken. Op onze 
planning staat enkel het bovenste gedeelte van 
deze ‘acht’, van Caen tot Carentan. Starten doen 
we met een bezoek aan het Memorial de Caen, 
een ideale eyeopener voor de stranden zelf. Na 
de middag fietsen we over het fietspad langs 
de Orne naar de Pegasusbrug, die we meteen 
herkennen uit de film ‘De langste dag’. Die 
film kan je trouwens net zoals stukjes oorlogs-
journaal via QR-codes in de gids meteen op je 
smartphone toveren. Op de camping in Benou-
ville zijn trekkers voor een nacht niet welkom, 
gelukkig zijn er een paar kilometer verder vol-
doende alternatieven. 

Borne 0
Dag 2 gebruiken we om Bayeux te bereiken. 
Onderweg passeren we Sword Beach en Juno 
Beach, maar onze grootste aandacht gaat naar 
Gold Beach en Arromanches, waar we de res-
tanten van de kunstmatige haven en het lan-
dingsmuseum bezoeken. Het nieuwe museum 
Cinema Circulaire Arromanches 360° moeten 
we op ons to-dolijstje voor een volgende keer 
zetten. In Bayeux zelf genieten we van het tapijt, 
de kathedraal en in de avond de lichtshow op de 
monumentale ‘boom van de vrijheid’.

In Colleville-sur-Mer bezoeken we zowel de 
indrukwekkende Amerikaanse begraafplaats, 
70 hectare groot, hoog boven de zee uitste-
kend en met een weids panorama, als het 
in 2013 geopende Overlordmuseum. Vanuit 
onze camping in Carentan doen we een rondje 
zonder bagage langs Utah Beach en Sainte-
Mère-Eglise. Op beide plaatsen treffen we een 
‘Borne 0’ (kilometerpaal 0) aan. Blijkbaar is er 
onenigheid over het exacte startpunt van de 

‘Voie de la Liberte’… Het argument voor Sainte-
Mère-Église lijkt wel valabel: twee uur voor 
de eerste Amerikaanse soldaten voet aan land 
zetten op Utah Beach hijsten parachutisten in 
dit dorpje de eerste Stars&Stripes.  

Voie de la Liberté
Na een weekje invasiestranden is het tijd voor 
de lange route landinwaarts. Patton was mis-
schien de meest voortvarende van alle geal-
lieerde generaals, de kortste weg heeft hij 
niet gekozen. De boog die hij maakte werd al 
in 1947 door de Fransen met kilometerpalen 
gemarkeerd als ‘Voie de la Liberte’. Omdat ver-
schillende trajecten niet fietsvriendelijk zijn, 

wijkt ‘Spoor van de Vrijheid’ regelmatig af van 
die officiële route om te kiezen voor secundaire 
wegen of vrij liggende ‘voies vertes’. Hier en 
daar zijn er zelfs verschillende opties, maar wij 
houden het bij de hoofdroute die vanuit Saint-
Lô een rustige weg zoekt naar Marigny, met 
Duitse Begraafplaats, en Hambaye, waar 12de-
eeuwse abdijruïnes een welkome afwisseling 
zijn voor al dat oorlogsgeweld. In Villedieu-les-
Poêles slaan we onze tent op en genieten we van 
een pintje in de avondzon.
De weg naar Avranches volgt lange tijd de offi-
ciële route en heeft veel weg van een heel breed 
fietspad. Het autoverkeer is nagenoeg geheel 
verplaatst naar de even verderop gelegen A84. 
Alleen vlak voor het stadje knelt het verkeer 
een beetje. De kerk en de ‘Place Patton’ liggen 
op een top, dus is het even klimmen. Maar de 
beloning volgt in de vorm van een afdaling naar 
Pontabault. Mont-Saint-Michel laten we links 
liggen omdat we daar al eerder geweest zijn.

Propaganda
De volgende etappe trappen we naar Saint-
Malo voor een dagje verpozing. In tegenstelling 
tot de meeste stranden in Normandië nodigt de 
mooie baai bij het Bastion de la Hollande – ooit 
gebouwd als bescherming tegen de Hollandse 
Vloot – uit tot een duik in de zee. Toch kunnen 
we het niet laten om een kijkje te nemen bij 
het voormalige Fort Aleth en het Memorial 
39-45. Met een veerdienst steken we de Rance 
over naar Dinard. Eerst een voormalige spoor-
baan en vervolgens een jaagpad brengen ons 
in Rennes. De route voert langs een camping, 

Patton was misschien 
de meest voortvarende 

generaal, de kortste weg 
heeft hij niet gekozen.

Amerikaanse begraafplaats in Colleville-sur-Mer. De brug van de bevrijding in Angers.

2016-3  Op Weg  |  39



maar we verkiezen de jeugdherberg in het 
centrum, zodat we ‘s avonds nog even in de stad 
kunnen flaneren. 
In Corps-Nuds passeren we een bijzondere 
kerk in Byzantijnse bouwstijl, door de Duit-
sers gebruikt voor een propagandafilm tegen 
de Russen. Bij Rouge pikken we in op een voie 
verte richting Chateuabriant. Naar Angers 
volgen we weer de gemarkeerde weg. Het is een 
rustige fietsdag met op tijd en stond een dorpje 
of een stadje en elke kilometer weer een ‘borne’. 
Die routepalen zijn niet doorlopend genum-
merd, maar voorzien van een wegnummer 
en een vermelding van de afstand tot eind en 
beginpunt.

Bunkers
De wifi op de camping in Angers is traag en 
instabiel, dus is het lastig om de nieuwe routes 
weer op de smartphone te laden. Gelukkig 
biedt de wifi van McDonalds uitkomst… Een 
dag in Angers blijkt al gauw te kort voor de 
vele bezienswaardigheden. We fietsen onder 
meer langs het kasteel van Pignerolles, in 1940 
even de residentie van de Poolse Regering, later 
omgebouwd tot een Duits militair opleidings-
kamp. De bunkers staan nog verscholen in de 
bossen. Over secundaire wegen gaat de route 
via Durtal, met een 12de eeuws versterkt kasteel, 
naar La Fleche. Naar Le Mans is de officiële route 
met de ‘bornes’ redelijk druk, maar er loopt een 
alternatief via lokale wegen. De smartphone-
app staat dus vaak aan en bewijst zijn diensten 
bij de vele splitsingen. Om Le Mans binnen te 
rijden is er wel een apart fietspad, maar wij 
kiezen voor de camping van het aangrenzende 
dorp Yvre-l’Evêque, lekker rustig aan het leuke 
riviertje de Huisne. Le Mans werd bevrijd op 8 
augustus. Op het geluidloos filmpje dat we via 

de QR-code opladen zien we soldaten in bars en 
winkels binnengaan. 

Mediaan
Van Nogent-le-Rotrou tot Chartres kiest de route 
voor ‘La Veloscenic’, een bewegwijzerd fietspad 
door een afwisselend landschap van akkers, 
bossen en dorpen. Op een nieuw filmpje zien 
we Charles de Gaulle de burgers van Chartres 
toespreken: “Op naar Parijs! Op naar de over-
winning!” Voorbij de stad blinkt overal goud-
geel graan. Aan de horizon zien we tractoren 
die af en aan rijden naar hoge silo’s. We mijden 
enkele drukke wegen, maar gaan in Saint-
Symphorien-le-Chateau wel op zoek naar het 
Pattonmonument en de ‘mediaan-borne’. Bij 
het kasteel van Fontainebleau ontmoetten we 
zowaar een grote groep Chinezen … op de fiets. 
Voor een keer iets anders dan bus-in bus-uit! 
Dit indrukwekkende kasteel was de thuisba-
sis van verschillende Franse Koningen en van 
Napoleon Bonaparte, die er een fors militair 
complex aan toevoegde. Ondanks de steigers 
straalt de grandeur ervan af. 

Provins
“What the hell is this?”, riep Luitenant-Kolonel 
Dave Harleys op 27 augustus 1944 uit toen hij 
de stadsmuren van Provins naderde. Omdat 
deze middeleeuwse marktstad reeds in de 16de 
eeuw in vergetelheid wegzakte, zijn de omwal-
lingen en de monumenten goed bewaard. 
Harleys dacht dat zoiets enkel in Hollywood-
films bestond. Eenmaal door de Porte Saint 
Jean komen we op het pittoreske Place du 
Châtel, een mooi pleintje om even uit te puffen.
Bij Sezanne fietsen we de Champagne binnen 
en duiken we de wijngaarden in. De route voert 
over kleine landbouwwegen langs grote akkers 

en kleine bospercelen naar Epernay. De Avenue 
de Champagne is met zijn grote champagne-
huizen een lust voor het oog, maar wij trappen 
door naar Reims. Goed uitgeslapen in de plaat-
selijke jeugdherberg bezoeken we het Musee 
de la Reddition, de plek waar Generaal Dwight 
Eisenhouwer vele maanden later, op 7 mei 
1945, de algehele overgave van de Duitsers zou 
ondertekenen.

Nuts City
In de Argonne is haast elke kilometer bezaaid 
met oorlogsmomenten, maar die herdenken 
meestal die andere Wereldoorlog. De klim 
voorbij Verdun herinneren we ons echter nog 
heel goed. Toen we de Frontlijnroute fietsten 
kregen we die ook voor de wielen geschoven. 
Via Mars-la-Tour gaat het over lange rechte 
wegen richting Maasvallei en Metz. De stad 
werd pas op 19 november bevrijd, na een 
maandenlange strijd. In het huis van Robert 
Schuman maken we een sprong in de geschie-
denis, naar de oprichting van de Europese Unie. 
Langs de Maas gaat het nu snel naar Luxem-
burg, waar de voorhoede van Patton al op 10 
september stond. Op de Amerikaanse Begraaf-
plaats ligt Patton zelf begraven. Hij sneuvelde 
niet in de oorlog, maar in 1946, als slachtof-
fer van een verkeersongeval. Onder de Pont 

Onze vrijheid is er niet 
vanzelf gekomen, laten 
we ze dus met vreugde 
beleven en koesteren.

... en een gloednieuwe op Utah Beach.Monument op Utah Beach. Een oude 'borne'...
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STEEKKAART

Aldolphe, in het diepe dal van de Petrusse, ligt 
de moderne stadsjeugdherberg met zicht op 
de kazematten. Na een flinke klim verlaten 
we het stadscentrum richting Arlon. Bastogne 
komt in zicht. De Amerikanen kennen de stad 
als Nuts City, vanwege de beroemde uitspraak 
van Anthony McAuliffe. Toen hij tijdens het 
Ardennenoffensief – wanneer Hitler zijn laatste 
troeven op tafel gooit – gevraagd werd of hij 
zich wou overgeven, reageerde hij heel laco-
niek: “Nuts!” (onzin). Voor het echte eindpunt 
van de ‘Voie de la Liberte’ moeten we nog de 
Madisson heuvels even buiten de stad beklim-
men. Daar prijkt het Bastogne Historical Centre, 
een groot stervormig monument met uitzicht 
op de omgeving en op het recent geopende Bas-
togne War Museum.

Vrijheid
In Bastogne eindigt de officiële Voie de la 
Liberte, maar wij trekken ons Spoor van de 
Vrijheid nog door naar enkele andere memo-
rabele plaatsen uit de nadagen van de oorlog: 
het Hürtgenwald, toneel van de Slag bij Aken, 
de bruggen uit Operation Market Garden (ver-
filmd als ‘A Bridge too far’) en Wageningen, de 
plek waar de capitulatie voor Nederland werd 
getekend. Het traject leidt langs de vijf grote 
oorlogsmusea van Nederland: Eyewitness in 
Beek, Bevrijdende Vleugels in Best, Oorlogs-
museum Overloon, Bevrijdingsmuseum Groes-
beek en Airbornemuseum Oosterbeek. 
Deze route gooit je niet alleen 72 jaar terug in 
de tijd, we hebben ook aan den lijve ervaren 
welke enorme afstanden de soldaten vaak te 
voet in grote colonnes moesten afleggen. Onze 
vrijheid is er niet vanzelf gekomen, laten we ze 
dus met vreugde beleven en koesteren. 

Route en bewegwijzering
‘Spoor van de Vrijheid’, de nieuwste route 
van de Europafietsers, verbindt de invasie 
van D-Day (6 juni 1944) met de Duitse capi-
tulatie voor Nederland (5 mei 1945). Er is 
een aanlooproute vanuit Cherbourg en 
een ‘vlinderroute’ langs de invasiestran-
den en het achterland van Normandië. 
Daarna volgt de lange tocht tot Bastogne 
(1147 km), waarbij de auteurs een fiets-
vriendelijke versie gezocht hebben voor de 
officieel gemarkeerde ‘Voie de la Liberté’. 
Daarna voert de route verder naar Neder-
land met als leidraad de Slag bij Aken, Ope-
ratie Market Garden en Operatie Veritable. 
Het eindpunt ligt in Wageningen waar de 
capitulatie werd getekend.
www.europafietsers.nl/fietsroutes/
spoor-van-de-vrijheid

Gidsen en kaarten
De bijhorende gids is een 
uitgave van Pirola en biedt 
een wegbeschrijving, kaart-
jes en achtergrondinformatie. 
Te koop in de GR-webshop.

Info
Met deze uitgave treden de Europa fietsers 
het digitale tijdperk binnen. Met de gratis 
app van Route You kan je de trajecten op 
je smartphone volgen of de gpx-tracks 
downloaden. Met een andere gratis app 
van de Stichting Liberationroute Europe 
krijg je nog meer achtergrondinformatie 
over het verloop van de oorlog, de gedenk-
plaatsen en de musea. De juiste links vind 
je via de hogervermelde webpagina van 
de Europafietsers.
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Omaha Beach.Een dag in Angers is te kort voor alle bezienswaardigheden. 
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