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Archeoloog Harry Pape-Luijten tijdens de publieksopgraving afgelopen najaar.

Archeologische wandelroutes brengen geschiedenis tot leven
Het voorjaar is begonnen, tijd voor een
lekkere wandeling in Park Lingezegen.
Aan de al bestaande routes en ommetjes worden binnenkort drie bijzondere,
archeologische wandelingen toegevoegd.
De thematische routes brengen je langs
belangrijke vindplaatsen en historische
markeringspunten in het park. Dat worden
leuke en leerzame tochten.
Archeologisch adviseurs Harry Pape-Luijten en
Marloes Luijten-Pape van Rubicon Erfgoed hebben de archeologische wandelingen uitgestippeld. De twee archeologen wandelen zelf graag
en zijn bovendien enthousiaste verhalenvertel-

Kinderen trotseren
koude boomfeestdag

lers. ‘In Park Lingezegen zijn veel vondsten
gedaan die netjes en wetenschappelijk zijn
vastgelegd in archeologische rapporten. Wij
willen de geschiedenis tot leven brengen voor
het grotere publiek. Met informatiepanelen
onderweg vertellen we meer over het gebied
waar je op dat moment bent. Niet te technisch,
maar juist op een manier waardoor je je een
beetje kunt verwonderen over de historische
grond waarop je loopt.’

Kralensnoer
Twee routes zijn ongeveer 7 kilometer lang en
beginnen allebei bij Landerij De Park in Elst.
Via de route ‘Kralensnoer’ wandel je onder
meer over het Amadeuspad richting de Grote
Kerk van Elst en passeer je onderweg het veld
waar in de Vroege Middeleeuwen drie mensen
begraven zijn. Vier jaar geleden werden daar
bij archeologisch onderzoek onder meer 36 bijzondere kralen gevonden die te zien zijn in het
Tempel- en Kerkmuseum in Elst. De wandeling
‘Pas op…bommetje!’ vertelt het verhaal van de
Tweede Wereldoorlog en voert via De Park naar
de Rijkerswoerdse Plassen. Bij de aanleg van
Het Waterrijk is heel veel munitie gevonden,

maar er zijn ook veldgraven met persoonlijke
bezittingen ontdekt van zowel geallieerde als
Duitse soldaten.

‘Ja, het leeft wel echt in de klas’, zegt juf Fieke
van groep 7/8. ‘De kinderen denken er goed
over na hoe ze het milieu zelf kunnen verbeteren. Minder met de auto, minder lang douchen
en dus ook bomen planten.’ ‘Ik hoop dat ze
later nog eens komen kijken hoe hun boompjes
groeien’, zegt vrijwilliger Jos Boeren van NME
Overbetuwe. ‘Je moet de natuur beleven, dat
is goed gelukt vandaag.’ Het thema van de
Nationale Boomfeestdag was dit jaar ‘Ieder
kind een boom.’

Blijf op de hoogte en schrijf je in
voor onze nieuwsbrief

www.parklingezegen.nl

Grafveld
Een belangrijke historische hotspot volgens de
archeologen is de Kattenleger in Bemmel waar
puntgave vondsten in een Romeins grafveld zijn
gedaan. Maar ook sporen van nederzettingen
uit de IJzertijd en de Middeleeuwen in Park
Bredelaar in Elst of het kasteelterrein in Ressen
zijn hoogtepunten van de wandeling ‘Van kapel
tot kasteel’. Die route is 18 kilometer lang
en vertelt hoe mensen door de eeuwen heen
in dit gebied woonden, werkten en leefden.
Onderweg kan er op enkele punten afgesneden
worden voor kortere ommetjes van 6,5 tot 11
kilometer. Startpunt is het Vierdaagsebos in
Elst, maar je kunt hem ook andersom lopen
vanaf Restaurant Zijdewinde in Bemmel.

Routes en informatie
De informatiepanelen langs de wandelroutes
worden in de komende weken geplaatst.
Meer informatie vind je op:
www.parklingezegen.nl/archeologie

DE MOOISTE PLEK VAN . . . Monique

Slomp

Het was een natte en koude boomfeestdag dit jaar. Op het kasteelterrein in Ressen trotseerden zo’n vijftig leerlingen van
basisschool SamSam uit Oosterhout weer,
wind en modder om het onlangs voltooide
parkje te beplanten met 200 jonge eiken.
En dat ging vlot, zeker met de hulp van
wethouder Theo Janssen, de hovenier en
vrijwilligers van NME Overbetuwe.
‘Ik vind dit wel geinig’, zegt Yke Linde lachend
als ze samen met vriendin Sam van Kleef een gat
graaft voor een jong eikenboompje. Zorgvuldig
zorgen ze ervoor dat de lange wortels netjes
in de grond gaan. ‘We worden hartstikke vies,
maar het is goed voor het klimaat. Op de wereld
worden oerwouden gekapt voor plantages, terwijl we juist bomen moeten planten. Dan komt
er meer zuurstof in de lucht en minder CO2.’

Park Lingezegen is een groot nieuw
landschapspark tussen Arnhem en
Nijmegen met veel ruimte voor mensen,
landbouw, natuur, cultuur en water.

EROP UIT

Opening De Groene Loper
Op vrijdag 12 april wordt De Groene Loper geopend, een nieuwe wandeling van 4 kilometer
over onverharde paden in Park Lingezegen.
Wandelsportvereniging De Elstars komt om
10.00 uur aan op Landerij De Park in Elst na
een mooie wandeling langs de voedselbossen
van De Park. Om het feestelijk te maken is
er koffie met wat lekkers en zijn er een paar
kleine toespraakjes. Na afloop is het mogelijk
de voedselbossen te bezoeken. Meer informatie: https://overbetuwegroennatuurlijk.nl

Survivalrun Lingezegen
De spieren worden weer losgeschud en de
mouwen opgestroopt voor de zesde Survivalrun Lingezegen op zondag 14 april rondom de
Rijkerswoerdse Plassen in Arnhem/Elst. Wil je
nog meedoen? Wees dan snel, want inschrijven kan nog tot 30 maart. Bij een survivalrun
vragen de deelnemers het uiterste van zichzelf. Er wordt gestreden op drie afstanden:
5, 7,5 en 12 kilometer. Ook leuk om te kijken!
Meer informatie: www.survival-lingezegen.nl

Streekfestival Lingezegen
Kom op zaterdag 18 en zondag 19 mei met het
hele gezin naar het Streekfestival Lingezegen.
Dit jaar organiseert Park Bredelaar in Elst de
vierde editie van het streekfestival samen met
Popkoor Akkoord, dat zijn 40-jarig jubileum
viert. Er is veel te doen voor jong en oud.
Zoals elk jaar vind je hier de streekmarkt met
streekproducten, is er muziek en zijn er leuke
activiteiten voor kinderen. Dit jaar wordt er
extra veel aandacht besteed aan cultuur. Het
festival is op beide dagen te bezoeken tussen
15.00 en 20.00 uur. Adres: Breedlersestraat 7,
Elst. Meer informatie: www.parkbredelaar.nl
Kijk voor alle recreatietips op
www.parklingezegen.nl

‘Ik zou hier ook wel eens willen kanoën.’

PARK IN UITVOERING
Een Rondje Ben, zo noemt Monique Slomp
haar favoriete wandeling door Park Lingezegen. Thuis in Elst weet manlief dan
precies wat ze bedoelt. Een tocht door het
net aangelegde Waterrijk-West met zijn
watergangen, rietmoerassen, vlonderpaden, bruggen én langs boerderijwinkel De
Fruitben. Vaak haalt ze er dan meteen wat
lekkers.
‘Het heeft hier wel wat weg van Giethoorn.
Die leuke bruggetjes doen me daar echt aan
denken. Het lijkt me ook zo leuk om hier een
keer te kanoën. Meestal doe je dat soort dingen
op vakantie, terwijl het ook gewoon in de buurt
kan. Ik vind dit deel van Park Lingezegen heel
mooi en verrassend. Elke wandeling ontdekken
we weer iets nieuws, zoals laatst nog de vleer-

muizenbunker op de uitkijkheuvel. Het gebied
moet natuurlijk nog wat volgroeid raken, maar
dat is een kwestie van tijd. Als we ons Rondje
Ben doen, lopen we door De Park, via Schuytgraaf en de Rijkerswoerdse Plassen naar Het
Waterrijk. Een mooie wandeling van anderhalf
uur. Sinds de opening van het Amadeuspad ben
je er zo vanuit Elst. Lekker lopen in de natuur
vind ik heerlijk. Het is gezond, je hoofd frist
er lekker van op en je kunt er goed bij praten.
Ik loop hier ook vaak met een vriendin en dan
nemen we ondertussen de hele week door.
Onderweg zien we dan van alles, vaak ook roofvogels, zoals torenvalken. Vroeger pakten mijn
man en ik de auto en reden we met de kinderen
naar het bos. Dat doen we nog wel eens, maar
we hebben nu ook prachtige natuur heel dicht
bij huis.’

Actuele werkzaamheden
Een fiets- en voetbrug over het spoor bij de
Notenlaan gaat deelgebied De Park met Het
Waterrijk verbinden. In het voorjaar en de
zomer worden de voorbereidingen getroffen.
Er komt ook een veilige oversteek over de
Rijksweg-Noord in Elst. De brug zelf wordt in
het najaar geplaatst. Op parklingezegen.nl/
spoorbrug vind je het laatste nieuws.
De derde idylle – de Bos Idylle in Ressen – is
klaar. Door betonelementen is de plattegrond
van het vroegere kasteel weer in beeld
gebracht. Er is ook een amfitheater van natuursteen gebouwd en er zijn fruitbomen geplant. De werkzaamheden voor de noordrand
Bemmel (omgeving Plakselaan/Groeneweg)
zijn begonnen. Aan de Bonenkamp is een
bruggetje geplaatst en op de graslanden zijn
fruitbomen geplant. Er wordt nog een watergang gegraven en er komen ook wandelpaden
met parkmeubilair.

