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Praktische informatie:

Afstand: 12 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Elst
Aamsestraat 22
6662 AX Elst
Coördinaten: 51°55'2" N   5°51'14" E

Horeca:
In centrum

Landerij De Park
De Park 12
6661 NW Elst

1. Loop (eventueel via tunnel) richting centrum / kerktoren, volg 
brede weg met in midden bomenrijke grasberm (Van Oldenbarne-
veltstraat / Johan de Wittstraat). Op grote kruising met verkeers-
lichten RD (Dorpsstraat), volg linkerbocht met daarin rechts kerk, 
blijf Dorpsstraat flink stuk volgen. Na huisnr 60 (dat is tussen 2 
pleinen) RA (Kleine Molenstraat) en blijf RD gaan. Op kruising 
voor park schuin naar rechts dat park in, klinkerwandelpad met 
gelijk linker bochtje. Na zigzaghekje op 1e pad RA en loop dat uit. 
Aan einde van pad en park RA en gelijk op kruising RD (Prins 
Hendrikstraat). Aan einde Grote Molenstraat oversteken en aan 
overkant voor sportveld LA. Waar u langs plantsoen loopt op 
Brahmsstraat RA en bijna gelijk LA (Sweelinckstraat). 
 
2. Aan einde op De Helster RA, blijf weg volgen. Na huisnr 29 (l) 
LA (Amadeuspad) en verderop op 1e betonplatenpad LA. Na 
bochten voor brugje RA, links ziet u Linge, kort daarna LA brugje 
over Linge over. Kruising asfaltweg RD en op betonpad ook RD. 

Lingezegen is een landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen met veel 
ruimte voor recreatie, landbouw, natuur, water en cultuur. Met deze leuke 
rondwandeling vanaf station Elst maakt u kennis met deelgebied De Park. 
Hierin kuiert u regelmatig over het Romeinse Lint: een watergang met 
daarlangs een verhoogd pad van 5 km, gelegen op een oude loop van de 
Rijn in de Romeinse tijd. 

Nadat u uit de trein bent gestapt, wandelt u eerst een flink stuk door Elst 
met aan de Dorpsstraat talrijke gezellige terrasjes. Over verharde of 
graspaden (die keuze kunt u zelf regelmatig maken) wandelt u een flink  
stuk over dat Romeinse Lint met onderweg horeca Landerij De Park.  
De tocht gaat verder over graslandranden, door een stukje bos en over 
leuke bosrandpaadjes aan de rand van Arnhem-Zuid. 

Aangekomen bij de Rijkerswoerdse Plassen krijgt de route een heel ander 
karakter: onafgebroken kuiert u kilometers lang over de meest schitterende 
(ook bosrijke) slingerpaadjes strak langs deze plassen. Het laatste deel 
door de bebouwing komt door groenstroken en plantsoentjes.

19 - Lingezegen

Honden: klein deel niet toegestaan 
alternatief in routebeschrijving

 
Grotere kaart en gps-track: 

routefabriek.nl/routekaart/1030/3376
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Vanaf dit (verderop hoog liggende) betonpad heeft u een prachtig 
uitzicht over het landschap. Gaat uw voorkeur uit naar (lager 
blijvend) graspad dan ziet u deze links van het betonpad.  
Beide paden lopen evenwijdig aan elkaar, maken samen flink  
wat bochten, loop een van beide uit, onderweg kunt u afwisselen.

3. Aan einde van beton- en graspad (daar is rechts horeca) RD en 
op betonpaden T-kruising LA. Aan einde van kort stukje RA, ook 
nu is het mogelijk beton- of graspad (r) te volgen en eventueel 
middels trapje te wisselen. Loop beide, met ook nu weer bochten, 
uit. Aan einde (daar ziet u voor u een hoogspanningsverdeel
station) LA, kort daarna op asfaltwegje RA en in rechterbocht 
daarvan RD, halfverharde grasweg met rechts watergang en dat 
verdeelstation. Op hoek van bosrand, op kruising met asfaltwegje, 
RD, grasweg langs houtwal (l) en sloot (r). Bij 1e brugje RA * en 
RD, volg graslandrand langs sloot (l) met daarachter bos. Op hoek 
van dat bos linkerbocht volgen, niet te ver doorlopen want halver-
wege het rechte stuk moet u LA over een betonplaatbrugje dat 
bos in. 

* Met hond hier RD, bij volgende boshoek op grasweg LA richting 
bebouwing, lees verder bij * halverwege regel 3 in tekstblokje 4.
 
4. Na dat brugje rechts aanhouden en loop bospaadje, met in 
begin linkerbochtje, uit. Aan einde (ook van dit bos) via hekje RD, 
grasweg richting bebouwing. * Aan einde, strak voor huisnr 
82+80, op klinkerstraat RA. Bij huisnr 66 naar rechts spoor 
onderdoor. Daarna bij lantaarn- en camerapalen op asfaltfietspad 
LA, gelijk na linkerbochtje bij lantaarnpaal 031 RA bosstrook in en 
al na 25m op bospad RA. Na linkerbochtje aan einde RA (Halste-
renstraat) en kort daarna RD, tegelwandelpad. Aan einde voor 
sloot RA en loop paadje langs sloot uit. Aan einde op asfaltwegje 
LA en loop ook dat uit. Op grote kruising aan rechterkant daarvan 
oversteken en bij blauw bord Rijkerswoerdse Plassen schuin RA, 
asfaltpad tussendoor fietsenstalling. Daarna op asfaltpaden-
vijfsprong wat scherp RA, links ziet u gras en recreatieplas. 
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Blijf consequent paden langs recreatieplas (steeds links van u) 
flink stuk volgen, maakt onderweg bochten, sla geen rechterzij-
paden in.

5. Waar kreekje te diep is om doorheen te 'waden', even stukje 
teruglopen en naar links om dat (doodlopende) kreekje lopen. 
Daarna grinderig pad, met nu links en rechts plassen, uitlopen.  
Aan einde op asfaltwegje RA en loop dat uit. Voor Linge op 1e 
Weteringsewal RA. Wat verderop in rechterbocht LA en gelijk op 
linker fietspad langs Rijksweg Noord LA en Linge over. Stuk 
verderop bij verkeerlichten RD en aan overkant LA, klinkerweg 
langs huizen. Na huisnr 26 RA (Regenboog). Na huisnr 231 (dit is 
bij bushokje) RA (Ochtendgloren) en na huisnr 22 op kruising met 
tegelpad door groenstrook LA. Blijf nu consequent flink stuk RD 
gaan, onderweg op alle kruisingen RD. Tussen 3e en 5e kruising 
zo rechtdoorgaand mogelijk asfaltpaadjes over 2 heuvelige 
plantsoentjes volgen. Daarna tussen huisnr 14 en 18 RD verder-
gaan en ook nu weer op alle kruisingen RD. Na laatste stukje over 
'gewone' tegels (Meiregen) RA richting spoor en even daarvoor op 
klinkerpad door groenstrook LA. Aan einde daarvan ziet u voor u 
het station.


