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Welkom in Park Lingezegen. 
Een groot landschapspark tussen 
Arnhem en Nijmegen. Hier vind je 1700 
hectares groen met ruimte voor natuur, 
landbouw en recreatie. Met de fietsroute 
‘Tour du Lingezegen’ maak je een ronde 
door heel Park Lingezegen. 

Geniet onderweg van al het moois wat de 
omgeving te bieden heeft: boomgaarden, 
weidse gezichten, bomenlanen en riet-
moerassen. Onderweg kan je stoppen bij 
verschillende horecagelegenheden 
van wat lekkers. Veel plezier met 
jouw ‘Tour du Lingezegen’! 

Veel fietsplezier! 

Fietsroute 
‘Tour du Lingezegen’

I. Spoorbrug Hoge Noot & de Notenlaan
Spoorbrug Hoge Noot is sinds 2020 de verbinding tussen 
het Waterrijk en De Park. Boven op de brug kijk je de 
kenmerkende Notenlaan in, de oude toegangsweg naar 
het voormalige kasteel De Parck. Via de Hoge Noot en de 
Notenlaan vervolg je je weg naar Landerij de Park. 

H. Waterrijk-Oost
In Waterrijk-Oost krijgt de natuur de ruimte. De 
slikeilandjes bieden een plek aan allerlei steltlopers en 
trekvogels. Hier zoeken ze hun eten en rusten ze tijdens 
de trek. Op de schelpeneilandjes kan je in het voorjaar en 
in de zomer allemaal visdiefjes en meeuwen zien broeden. 
Fiets je langs de rietkragen dan hoor je het onderweg 
gonzen van de rietvogels. Waterrijk-Oost is wat dat 
betreft een vogelparadijs!

G. Park Bredelaar
Op Landgoed Doornik vindt je de Doornik Natuurakkers. 
Hier worden oude graanrassen verbouwd die in de 
regio lokaal in allerlei producten worden gebruikt. De 
akkers worden natuurlijk beheerd en zijn daardoor ook 
rijk aan vogels en bijzondere plantensoorten.bezoek 
de uitkijktoren: bij mooi weer zie je zowel Arnhem als 
Nijmegen liggen!

STARTPUNT 3  Landwinkel De Woerdt
De keuze is reuze bij Landwinkel De Woerdt. Hier vind je 
de lekkerste streekproducten of wat te drinken en eten op 
het nieuwe terras (geopend vanaf augustus 2021).

STARTPUNT 2  Restaurant Stroom 
Smaakvol, duurzaam en gezond. Dat zijn de kernwoorden 
van wat je krijgt bij restaurant stroom. Eerlijk eten uit de 
omgeving als goede start van een fietstocht!

F. Landgoed Doornik & Doornik Natuurakkers
Op Landgoed Doornik vindt je de Doornik Natuurakkers. 
Hier worden oude graanrassen verbouwd die in de regio 
lokaal in allerlei producten worden gebruikt. De akkers 
worden natuurlijk beheerd en zijn daardoor ook rijk aan 
vogels en bijzondere plantensoorten.

E. Plaksche Veld
Plaksche Veld Het Plaksche Veld is de Betuwe van vroeger. 
Een kleinschalig landschap met wilde akkerflora, wuivend 
graan en heggen. Ook vind je hier het klimaatbos het 
‘Plaksche Bosje’. Dit stukje Park Lingezegen is in 2020 
afgemaakt en is dus nog betrekkelijk jong.

D. Pocketpark de Poel
Neem even de tijd om te genieten van het kleinschalige 
pocketpark. Een ideale plek voor een momentje voor jezelf. 
Voor kinderen is er een waterspeelplaats. 

Knooppunt noord-zuid 
Vanaf hier kan je de route inkorten. Om alleen de 
noordelijke lus te volgen rij je het Rijnwaalpad af tot de 
Breedlersestraat en je deze in. Je volgt dan de route verder 
vanaf Nummer 6 (Park Bredelaar).

C. Berg Idylle
In Park Lingezegen liggen verschillende ‘Idylles’.  Kleine 
groene oases vormgegeven als een klein parkje. Dit is de 
‘Berg-Idylle’.  In Waterrijk-Oost vind je ook nog de ‘Water-
idylle’ en bij het Kasteelterrein Ressen de ‘Bos-Idylle’.

STARTPUNT 1  Landerij De Park  
                & DROOM! De Landerij
Landerij De Park is een centrum voor natuurbeleving. 
Met een moestuin, kinderboerderij en een speeltuin waar 
kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Geniet ook van 
wat lekker van de horeca van DROOM! De Landerij! 

B. Waterrijk-West
Wuivend riet, waterpartijen en wandelpaden. In Waterrijk-
West geniet je van een uniek stukje nieuwe natuur. Op 
zonnige dagen zie je hier kano’s varen en wandelaars 
genieten van de vogels.

A. Voedselbossen
Langs dit fietspad vind je onder andere de voedselbossen 
De Parkse Gaard, de Santackergaard en het Appelland 
(aan de andere kant van de 1e Weteringse Wal). In deze 
voedselbossen wordt op een natuurlijke wijze voedsel 
verbouwd. 

Volg Park Lingezegen Parklingezegen.nl      info@parklingezegen.nl

Hoogtepunten langs de route 
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START NOORD  Landerij De Park
 ● Ga vanaf Landerij de Park Linksaf De Park op richting 
de Grote Molenstraat. 
 ● Sla het tweede fietspad links in.  

A. Voedselbossen
 ● Volg het fietspad tot de 1e Weteringsewal.
 ● Sla Linksaf de 1e Weteringsewal op. 
 ● Steek de Rijksweg- Noord over en vervolg over de 1e 
Weteringsewal  

B. Waterrijk-West
 ● Volg de bocht de Lingestraat op en steek de A325 
over via de Kampsestraat.  

C. Berg Idylle
 ● Ga in zuidelijke richting (richting Nijmegen) over het 
Rijnwaalpad 

 Knooppunt Noord/Zuid lus

 ● Rij het Rijnwaalpad af tot aan de Kattenlegerstraat. 
 ● Sla vóór het tunneltje linksaf de Kattenlegerstraat in. 
 

D. Pocketpark De Poel
 ● Sla aan het einde van de Katterlegerstraat rechtsaf  
De Plak op. 
 ● Ga op de splitsing rechtsaf de Plakselaan op.  

E. Het Plaskche Veld
 ● Rij vanaf de Plakselaan door op de Groenestraat.
 ● Sla aan het einde van de Groenestraat rechtsaf de 
Zandtsestraat op. 
 ● Sla bij het begin van de kassen linksaf Landgoed  
Doornik op.  

F. 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 Restaurant Stroom. 

1
Je kan de route op drie plekken starten: 
vanaf Landerij De Park, Restaurant Stroom 
of Landwinkel De Woerdt

2Route & 
Startpunten Stroom

‘Het restaurant in het groen gevestigd in een oud 
waterpompstation. Met eerlijk huisgemaakt lekkers en leesvoer. 
Welk moment van de dag het ook is, er is altijd een reden om 
langs te komen bij Stroom. Vlakbij Nijmegen, maar je waant 
je zowel binnen als buiten in de natuur. Naast ons ligt het 
Sprokkelbos.
 
Menu: We vinden het belangrijk dat ons eten smaakvol, duurzaam 
en gezond is. Daarom werken we zo veel mogelijk met verse, 
weinig bewerkte producten. Veel huisgemaakt lekkers (incl. 
taart). Met een hoofdrol voor groente en biologisch vlees.’

https://stroomlent.nl/
info@stroomlent.nl
024-7820533 

START ZUID Restaurant Stroom
 ● Sla linksaf 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 Zandtsestraat
 ● Steek de Zandtsestraat over en sla rechtsaf de Woerdt-
sestraat in.

3 Landwinkel De Woerdt

Landwinkel De Woerdt ligt in Ressen, een klein dorp aan de zuidkant 
van Park Lingezegen. Gelegen tussen 20 hectare fruitbomen ligt 
de eeuwenoude T-boerderij, een monumentale boerderij die ooit 
uit bescherming tegen overstromingen werd gebouwd op een 
hooggelegen plaats, oftewel een woerd.

Naast de teelt van appels, peren, kersen en walnoten ligt er 
op het erf ook een grote landwinkel. Naast eigen producten 
worden er ook allerlei delicatessen uit de streek verkocht. 
Vanaf augustus 2021 kan je ook plaats nemen op het 
gloednieuwe boerderijterras met uitzicht over de 
fruitbomen en de oude boerderij. Strijk even neer 
voor koffie, thee, vruchtensap of een heerlijke 
lunch bereid met ingrediënten uit de landwinkel.

www.dewoerdt.nl 
info@dewoerdt.nl
0481-464027

Landerij De Park & 
DROOM! de Landerij

Bij DROOM! kan je op allerlei manieren genieten van de natuur; 
de koks werken zo veel mogelijk met streekproducten. De 
verse appeltaart uit eigen bakkerij is wereldberoemd in de 
wijde regio. Buiten kunnen kinderen heerlijk ravotten in de 
natuurspeeltuin of naar de diertjes in de kinderboerderij. 

Fietsers en wandelaars strijken graag even neer op het ruime 
terras, dat aan de fiets en wandelpaden van Park Lingezegen 
ligt. Je kunt een goed gevulde picknicktas afhalen en in het 
park gaan picknicken. Ook als vergader- of workshoplocatie is 
DROOM! de Landerij ideaal. Ontdek het zelf en kom eens langs! 
Je bent van harte welkom.

www.droomdelanderij.nl
landerijdepark@bijdroom.nl
0481-356932

START MIDDEN Landwinkel de Woerdt
 ● Rij de Woerdtsestraat uit tot aan de Ressensestraat. 
 ● Sla rechtsaf de Ressensestraat in. 
 ● Sla linksaf het Rijnwaalpad op richting en vervolg 
richting Arnhem. 
 ● Sla rechtsaf de Breedlersestraat in.

 
G. 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.

H. Waterrijk-Oost 
 ● Sla aan het einde van het Patrouillepad-Zuid linksaf 
de Bergerdensestraat op. 
 ● Volg de Bergerdensestraat tot de Rijkerswoerdse-
straat en rij deze af tot de Kerkstraat 
 ● Sla linksaf de Kerkstraat op. 
 ● Sla Rechtsaf het Waterrijkse Pad op. 
 ● Steek de Rijksweg-Noord over richting spoorbrug 
‘Hoge Noot’ over en rij de Notenlaan op. 
 ● Spoorbrug Hoge Noot & De Notenlaan
 ● Fiets de Notenlaan uit tot aan Landerij De Park.


