De Betuwe vlak? Hoezo?

De wandeling is 3,5 km. Niet de hele route bestaat uit
gebaand pad: het kan modderig en hobbelig zijn.

Dit gebied is gevormd door grote rivieren die honderden eeuwen lang overal hun weg zochten. Hogere zandige stroomruggen en lagere kleiige komgronden waren
het resultaat. Het hoogteverschil hiertussen is ongeveer
50 cm!

Horeca: De Buitenplaats, Marasingel 19, Schuytgraaf,
geopend op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.
Droom! bij startpunt Landerij De Park. Dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. Voor openingstijden in de zomer,
zie landerijdepark.nl.
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U vindt Ommetje De Park ook in
de app van Park Lingezegen.
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De stroomruggen liggen waar de rivieren stroomden.
Bij overstromingen zetten de rivieren het meegevoerde
zand af in wallen langs de oevers. Tenslotte verzandden
ze zelf ook.
Verder van de rivier af liggen komgronden, die bestaan
uit fijne kleideeltjes die bezonken uit overstromingswater. Zij vormden een dikke, ondoorlaatbare kleilaag.
De stroomruggen, hoger, droger en vruchtbaarder,
waren van oudsher de plekken waar mensen zich vestigden. Oude dorpskernen, wegen en akkers vinden
we altijd op een stroomrug. De kommen waren drassig,
hoogstens te gebruiken als hooiland, niet te bewonen.

Ommetje
De Park

Algemene informatie

Na de aanleg van dijken langs de rivieren, in de 13e
eeuw voltooid, werd langzaamaan steeds meer laag land
ontgonnen.
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www.overbetuwegroennatuurlijk.nl
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www.wijkplatformschuytgraaf.com
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De Park vormt de noordwesthoek van Park Lingezegen, een landschapspark in volle ontwikkeling.
Hier is ruimte om op vele manieren te ontsnappen
aan de drukte van de stad en om te wandelen, te
fietsen, evenementen te bezoeken of rond te struinen door lanen, bosjes, weilanden. De wandelaar
kijkt rond in het heden, speurt in het verleden en
ziet de contouren van de toekomst in De Park verrijzen in het open maar gevarieerde Betuwse land.

Start- en eindpunt

Ommetje De Park start en eindigt bij
‘Landerij De Park’ (De Park 12, Elst), een
centrum voor natuurbeleving waar jong en
oud op een verrassende manier in aanraking komt met de natuur.
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4. Plukken. In het bos woekeren bramen.
De stekels maken het plukken van de sappige vruchten in de nazomer niet makkelijk
maar wel uitdagend. Lekker om jam of sap
van te maken!
5.

Speelbos. Dit was ook een ward en
groeit nu uit tot een verrassend, fantasierijk
en avontuurlijk speelbos voor kinderen. Er
is veel te ontdekken met water, zand, klei,
bomen, struiken, bloemen, allerlei bruggetjes en een pomp.
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8. Oorlogsmonument met golven. 50
meter naar rechts staat een oorlogsmonument ter herinnering aan de omgekomenen van het Britse Wiltshire Regiment bij de slag om Arnhem. Voordat in
deze regio gegraven kan worden, moet
altijd eerst onderzoek naar explosieven
plaatsvinden. Hierbij worden veel stille
getuigen van de zware strijd gevonden.
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9. Jachtpoel. Deze poel is aangelegd
rond 1980 door de eigenaar van wat nu
De Buitenplaats is. Vanachter de halfronde wal hadden jagers goed zicht op
eenden die in de poel een veilig plekje
dachten te vinden.
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Jong en toch oud bos. Dit was een
‘ward’, onland, te nat voor iets anders dan
een wildernis van vooral wilgen met elzen
en populieren. Het leverde ‘geriefhout’
voor huishoudelijk gebruik, zoals wilgentenen om manden van te vlechten. Na de
ruilverkaveling, rond 1975, werd het opnieuw bos. De buizerd die jaagt vanuit het
bos, maakt een miauwend geluid.
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2. De ‘Parkse Allee’. Deze één kilometer
lange, lommerrijke laan, vroeger de Parkse
Allee genoemd, voerde van het kasteel naar
de trekvaart de Grift, waar nu RijkswegNoord loopt. In de 17e en 18e eeuw was
het gebied tussen Arnhem en Nijmegen zo
slecht begaanbaar dat de trekschuit het
beste vervoer bood. In het najaar liggen de
noten hier voor het oprapen. De Romeinen
brachten de notenboom tweeduizend jaar
geleden mee naar ons land.
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Kasteelterrein. Hier lag het in 1819
afgebroken kasteel De Park. Het kasteel
had een gracht maar was niet geschikt als
verdedigingswerk. Dat is ook nooit nodig
geweest. De oudste vermelding van deze
plek betreft een hofstede uit 1437.
‘Park’ betekende een omheind stuk grond.
Er is nu een boerenhaag aangelegd. Achteraan ligt het beoogde evenemententerrein,
vooraan een groentetuin. De grond is deels
opgehoogd om archeologische resten in de
bodem te beschermen.
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7. Graven voor droge voeten. Bij de
kruising van paden komt de Zuidelijke
Laarsche Pijp uit in de Laarsche Zeeg.
Deze uit de middeleeuwen daterende
watergangen voeren overtollig water af
naar de Linge. Dit systeem van de Linge
en zegen (en pijpen) vormt de ruggengraat van Park Lingezegen. Daar komt
ook de naam van het landschapspark
vandaan.

Ommetje De Park
Linge

route, 3,2 km
alternatief traject
fiets-wandelpad
Romeins Circuit

6. De Laar, van alle tijden. Op de smalle
stroomrug die hier loopt is sinds de ijzertijd (vanaf 500 v. Chr.) gewoond.
In de Tweede Wereldoorlog, bij operatie
Market Garden, zijn de drie oude boerderijen die het buurtschap De Laar vormden
vernietigd. De wederopbouwboerderijen
vielen vervolgens ten prooi aan nieuwbouw van de wijk Schuytgraaf. Behalve De
Buitenplaats. Dit was een proefboerderij
van CSM voor teelt van suikerbieten. Hier
werken nu 60 mensen met uiteenlopende
handicaps, ook in de horeca. Het woord
‘laar’ betekent ‘een open plek in het bos’.

Energie. Hier staat het Trafostation, waar hoogspanning wordt omgezet
in de spanning die thuis gebruikt wordt.
Het natuurstenen gebouw ernaast houdt
de stadsverwarming in Schuytgraaf
draaiende, mocht de warmtekrachtcentrale in de Kleefse Waard uitvallen.

11. Romeins Circuit. Het Romeins Circuit, ruime paden deels op dijkjes, voor
wandelaars, fietsers, skaters. Rondom
ontwikkelen zich diverse groene initiatieven, zoals bloeiende graslanden,
tuinen en boomgaarden. Watervogels
komen af op het water hier, zoals de
ranke witte visdiefjes en de zwaar vliegende zwarte aalscholvers.
Gelijkvloers rechtdoor lopen leidt weer
naar de Landerij, u kunt ook rechtsaf
over het Circuit lopen om weer vlakbij
het beginpunt uit te komen.

