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Algemene informatie

De route is 4 km lang en te downloaden als gpx-track of 
te converteren voor andere wandel-navigatiesystemen. 
De route is ook gemarkeerd: volg de paaltjes met de 
groene zandloper.

Horeca Restaurant Droom! De Landerij bij startpunt Lan-
derij De Park, De Park 12 in Elst. Dagelijks geopend. Kijk 
voor actuele  openingstijden op landerijdepark.nl.  

Je kunt ook lekker picknicken langs de route aan een van 
de picknicktafels.

Onverharde paden Ommetje De Groene Loper gaat gro-
tendeels over onverharde paden en soms door het hoge 
gras. Trek goede wandelschoenen of laarzen aan.

  Wilt u de route doen met een rolstoel of scootmobiel? 
Blijf dan op het Circuit (verhoogde dijk).  
Meer informatie over rolstoeltoegankelijkheid vindt u op 
parklingezegen.nl/toegankelijk.

Colofon
Dit ommetje is een initiatief van: Stichting Overbetuwe 
Groen Natuurlijk (overbetuwegroennatuurlijk.nl).  
Deze folder is een uitgave van Park Lingezegen.
Fotografie Margreet Jellema, Bart ten Westeneind,  
Kirsten den Boef, Park Lingezegen
Vormgeving Communicatiebureau de Lynx
Drukwerk DPN Rikken Print, Nijmegen

Als je doorloopt, heb je Ommetje De Groene Loper 
(4 km) binnen een uur gedaan. Maar doorlopen 
zal je niet lukken. Al wandelend door het gras 
kun je namelijk genieten van vier voedselbossen: 
De Parkse Gaard, EcoVredeGaard, Cidergaard, 
Santackergaard én van de Kasteeltuin en de 
permacultuurtuin van Landerij De Park.  

Wat is een voedselbos?

In Park Lingezegen zijn verschillende voedselbossen 
in ontwikkeling. Een voedselbos bestaat uit meerdere 
lagen planten: van bomen en struiken tot kruiden, 
klimmers en paddenstoelen.

In een voedselbos worden geen bestrijdingsmiddelen 
gebruikt, wordt niet gezaaid en geen grond bewerkt. 
In plaats daarvan wordt meegewerkt met de natuur. 
Een voedselbos is een plek waar veel planten en dieren 
zich thuis voelen. Maar we kunnen er ook veel voedsel 
uit oogsten.

Park Lingezegen juicht initiatieven toe waarbij andere 
vormen van landbouw en natuur hand in hand gaan. 
De voedselbossen worden aangelegd en beheerd 
door organisaties/vrijwilligers en ondernemers in Park 
Lingezegen.

Meer weten over voedselbossen in Park Lingezegen? 
Kijk op parklingezegen.nl/voedselbossen.
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Start- en eindpunt                    
Ommetje De Groene Loper 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.

1.  Landerij De Park. Landerij De Park is een centrum 
voor natuurbeleving. Je kunt er heerlijk neerstrijken 
voor een drankje, een lunch of de huisgebakken 
appeltaart. Je vindt er onder andere een kinderboer-
derij, de Bijenstal en een natuurspeelplaats. Voor 
‘Groene Lopers’ is ook De Tuin een bezoekje waard. 
De vrijwilligers telen hier groenten, bloemen en 
planten volgens het permacultuur-principe. Het pad 
voert je verder langs het struinbos. Dit struinbos is 
een echte natuurontdekkingstocht voor kinderen.
landerijdepark.nl

2.  De Santackergaard. Voedselbos De Santacker-
gaard verbindt mens en natuur. Het is een bloemen-, 
bijen- en voedselbos. Vrijwilliger, wijngaardenier, 
belangstellende, imker en pruimenteler (eldense-
blauwe.nl) werken samen om er iets heel moois van 
te maken! De combinatie van pruimen, granen, drui-
ven en bloemen is uniek! Benieuwd? Kom naar een 
werkochtend op dinsdag, woensdag of zondag, je 
hebt zomaar kans dat we er zijn! Of neem contact op 
via info@santackergaard.nl. santackergaard.nl

4.  EcoVredeGaard. In voedselbos EcoVredeGaard 
is voedsel vrij beschikbaar voor mensen die het no-
dig hebben. Ook het stimuleren van natuurwaarden 
en bewustwording  staan centraal, door het geven 
van workshops, gastlessen en rondleidingen.
ecovredegaard.nl
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3.  De Parkse Gaard. In voedselbos De Parkse Gaard 
werkt een groep vrijwilligers ‘met de natuur mee’. 
Het staat vol met bomen, struiken en vaste planten 
die allemaal voedsel voortbrengen. Tezamen groeien 
ze tot een stabiel, natuurlijk geheel, zoals een bos. 
Met een rijk dierenleven en gezonde grond. Dit 
vraagt om een lange adem. Maar ook nu is al veel te 
zien en te vertellen. Vraag een excursie aan of kom 
naar een van de activiteiten.  
deparksegaard.nl

5.  Cidergaard. In de Cidergaard vind je naast 
veel appelbomen allerlei andere fruitbomen uit 
de rozenfamilie. En als je begin september komt, 
bloeit de hop die wel 4 meter hoog kan worden. De 
oogst uit deze gaard wordt in de toekomst steeds 
meer verwerkt in producten van UWE Cider&Ales 
uit Elst. Op de groene veldjes langs de route kun 
je heerlijk picknicken in het gras of aan de rustieke 
houten tafels. 
uwecider.nl


