
Start
Je kan de route op twee plekken starten: 

• Landerij De Park in Elst (De Park 10, 6661 NW, Elst)
• Restaurant Stroom in Nijmegen Lent. (Vossenpelssestraat 

16, 6663 KC, Nijmegen-Lent)

1. Landerij De Park (Start Noord)
• Ga vanaf Landerij De Park Linksaf De Park op richting de 

Grote  Molenstraat. 
• Sla het tweede fietspad links in. 

2. Voedselbossen en zeldzame Huisdierrassen
• Volg het fietspad tot de 1e Weteringsewal. 
• Sla Linksaf de 1e Weteringsewal op. 
• Steek de Rijksweg- Noord over en vervolg over de 1e 

Weteringsewal, 
• Volg de bocht de Lingestraat op en steek de A325 over via 

de Kampsestraat. 
• Ga in zuidelijke richting (richting Nijmegen) over het 

RijnWaalpad

3. Knooppunt Noord/Zuid lus
• Rij het RijnWaalpad af tot aan de Kattenlegerstraat. 
• Sla vóór het tunneltje linksaf de Kattenlegerstraat in. 
• Sla aan het einde van de Katterlegerstraat rechtsaf De 

Plak op. 
• Ga op de splitsing rechtsaf de Plakselaan op. 
• Rij vanaf de Plakselaan door op de Groenestraat.
• Sla aan het einde van de Groenestraat rechtsaf de 

Zandsestraat op. 
• Sla bij het begin van de kassen linksaf Landgoed Doornik 

op. 

4. Landgoed Doornik & Doornik Natuurakkers
• Rij het fietspad af en sla aan het einde linksaf en sla daarna 

rechtsaf de Waaldijk op. 
• Vervolg de Waaldijk tot aan Fort Lent. 

5. Restaurant Stroom (Start Zuid)
• Sla bij  Fort Lent  rechtsaf de Vossenpelsstraat in. 
• Volg de Vossenpelsstraat tot de ingang van Landgoed 

Doornik bij de Doornik. 
• Volg de Doornik voor 200 meter en sla dan linksaf. 
• Volg het pad tot aan de kruising met de Zandsestraat
• Steek de Zandsestraat over en sla rechtsaf de 

Woerdtsestraat in. 
• Rij de Woerdtsestraat uit tot aan de Ressensestraat. 
• Sla rechtsaf de Ressensestraat in. 
• Sla linksaf het RijnWaalpad op richting Arnhem. 

6. Nederlandse Landgeiten
• Vervolg het RijnWaalpad in de richting van Arnhem. 
• Sla rechtsaf de Breedlersestraat in. 

7. Park Bredelaar
• Rij de Breedlersestraat uit en sla linksaf de Vergert in. 
• Ga bij de splitsing het Airbornepad op. 
• Rij het Airbornepad uit tot aan het Frontlijnpad, 
• Sla linksaf het Frontlijnpad op. 
• Ga aan de rand van het kassengebied rechtsaf het 

Patrouillepad-Zuid op. 

8. Kassengebied Bergerden
• Sla aan het einde van het Patrouillepad-Zuid  linksaf de 

Bergerdensestraat op. 
• Volg de Bergerdensestraat tot de Rijkerswoerdsestraat 

en rij deze af tot de Kerkstraat 
• Sla linksaf de Kerkstraat op. 
• Sla Rechtsaf het Waterrijkse Pad op. 
• Steek de Rijksweg-Noord en de spoorbrug ‘Hoge Noot’ 

over en rij de Notenlaan op. 
• Fiets de Notenlaan uit tot aan Landerij De Park. Je bent 

op het eindpunt van de route.

Voedselroute Park Lingezegen 

Volg Park Lingezegen Parklingezegen.nl      info@parklingezegen.nl

Welkom in Park Lingezegen.
Een groot landschapspark tussen 
Arnhem en Nijmegen. Hier vind je 
1700 hectares groen met ruimte voor 
natuur, landbouw en recreatie. Fietsroute 
‘FOOD66’voert je langs plekken waar al het 
‘Lekkers uit Lingezegen’ gekweekt, verbouwd, 
gefokt en gemaakt wordt.

FOOD66 komt voort uit het project ‘(H)eerlijk 
Lingezegen waarin de productie van voedsel 
uit zeldzame rassen in korte ketens centraal 
staat. Langs de route  staan we stil bij zeldzame 
landbouwhuisdierrassen en gewassen én hoe deze 
in korte ketens verwerkt worden. 

De route FOOD66 is 34 kilometer en bestaat uit 
een noordelijke en een zuidelijke lus. Het is 
mogelijk om de route in te korten door alleen 
de noordelijke of zuidelijke lus te fietsen.

Veel fietsplezier!



Deze fietsroute is mogelijk gemaakt door:

1. Landerij de Park (De Park 12, Elst)
Het startpunt van deze route is Landerij 
De Park. Landerij De Park is een centrum 
voor natuurbeleving. Met een moestuin, 
horeca met heerlijke (lokale) lekkernijen, 
kinderboerderij en een speeltuin waar 
kinderen naar hartenlust kunnen spelen. 
Hier start de fietsroute langs wat Park 
Lingezegen allemaal te bieden heeft op 
voedselgebied. 

2. Voedselbossen & zeldzame 
huisdierrassen 
Langs dit fietspad vind je meerdere 
voedselbossen. In deze voedselbossen 
wordt op een natuurlijke manier voedsel 
verbouwd. Aan de rechterkant van het 
fietspad kom je onder andere langs 
voedselbossen De Parkse Gaard, de 
Santackergaard en het Appelland (aan 
de andere kant van de 1e Weteringse 
Wal). In de weides aan de linkerkant van 
fietspad bij De Park vind je de runderen 
en schapen van Natuurcentrum Arnhem. 

3. Noord / Zuid-lus knooppunt
Vanaf hier kan je de route inkorten. 
Je rijdt dan alleen de Noordelijke 
lus. Om alleen de noordelijke lus te 
volgen rij je het RijnWaalpad af tot de 
Breedlersestraat en slaat deze in. Je 
volgt dan de routebeschrijving verder 
vanaf Nummer 6 (Park Bredelaar).   

4. Landgoed Doornik & Doornik 
Natuurakkers
Op Landgoed Doornik vind je de 
natuurlijke akkers van Doornik 
Natuurakkers. Op deze akkers worden 
oude graanrassen verbouwd die in 
de regio, in korte ketens, gebruikt 
worden in allerlei producten. De akkers 
worden op biologische wijze beheerd 
en zijn daardoor ook rijk aan vogels en 
bijzondere plantensoorten. 

5. Het zuidelijkste puntje van Park 
Lingezegen
Je bent nu in het zuidelijkste puntje van 
Park Lingezegen. Park Lingezegen loopt 
van Arnhem-Zuid tot Nijmegen-Noord 
(Lent). 

6. Nederlandse landgeiten
Vlak nadat je onder de A15  door bent 
gegaan vind je aan je rechterhand de 
Nederlandse Landgeiten die in Park 
Lingezegen grazen. Dit zeldzame 
huisdierras was bijna uitgestorven in 
Nederland maar dankzij de Landelijke 
Fokkersvereniging Nederlandse 
Landgeit is het ras er nog. De 
landgeiten zijn volledig uitgerust op het 
Nederlandse klimaat enkunnen hier goed 
overleven. Een soort die we hier graag 
houden!

7. Park Bredelaar
Park Bredelaar is de Betuwe zoals 
deze vroeger was in het klein. In Park 
Bredelaar vind je een moestuin waar nog 
echte oer- Hollandse groenten verbouwd 
worden. De moestuin is vrij toegankelijk. 
Kom er even uitrusten en op een bankje 
zitten, of bezoek de uitkijktoren: bij 
mooi weer zie je zowel Arnhem als 
Nijmegen liggen! Een mooi rustpunt om 
even bij te komen.

8. Kassengebied Bergerden
Hier vind je grote stukken met 
glastuinbouw. Deze kassen zorgen voor 
allerlei verschillende soorten voedsel, 
maar ook planten en bloemen worden 
hier gekweekt.  


