Meer informatie

> U loopt op eigen risico.
> E en redelijke conditie is vereist, er wordt

www.doorniknatuurakkers.nl
www.parklingezegen.nl
www.zijdewinde.nl (startpunt, zie ommezijde)

>

soms door ongebaand landschap gestruind.
E
 r is geen bewegwijzering langs de rivieroever (zie routetekening).

Buiten de openbare weg gelden de volgende
regels:
> L aat de dieren met rust, ze kunnen onvoorspelbaar reageren op bezoekers.
> V
 oer en aai de dieren niet.
> D
 oorkruis de kuddes niet.
> H
 oud minstens 25 meter afstand.
Tevens geldt voor deze gebieden:
> G
 een gemotoriseerd vervoer.
> H
 onden aan de lijn.
> B
 lijf op de paden.
> G
 een toegang na zonsondergang.
Deze route is tot stand gebracht door Stichting Lingewaard
Natuurlijk, in samenwerking met Park Lingezegen en de
gemeente Lingewaard.
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Park Lingezegen is een landschapspark tussen Arnhem
en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw,
natuur, cultuur en water. De totale oppervlakte van
Park Lingezegen beslaat 1700 hectare.
www.parklingezegen.nl
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Het Ommetje Doornik de Pas voert de wandelaar
langs een gevarieerd polder- en rivierlandschap
met mooie uitzichten, karakteristieke gebouwen
en kleine landschapselementen. Er zijn veel historisch markante punten waar het de moeite waard is
even stil te staan. Het complete ommetje heeft een
lengte van ongeveer zeven en een halve kilometer,
de korte versie is ongeveer zes kilometer lang.

6. Strang. Eén van de best bewaarde
oude rivierlopen van Nederland. In 1650
is er een bocht afgesneden van de Waal,
waarna dit deel geen functie meer had.

Start- en eindpunt

Deze route begint en eindigt bij Restaurant Zijdewinde. De naamgeving komt van
‘sidewende’, een dwarsdijkje daterend uit
het jaar 1200 dat de grens tussen Doornik
en Lent markeerde. Met de aanleg van het
restaurant is een deel van de sidewende
hersteld. Verder vindt u op deze plek een
hoogstamfruitboomgaard, een biologische
moestuin en een wijngaard.
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7. De Pas. Een aantal overlevenden van
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het verdronken dorpje Doornik is in De
Pas gaan wonen. De oudste woningen
hier stammen uit 1800. Op nummer 4
staat het enige huis dat uit die tijd is
overgebleven. De rest is in de Tweede
Wereldoorlog verwoest en werd daarna
niet meer herbouwd.
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1. De Kolk van Van Elferen is ontstaan na

een dijkdoorbraak in 1551. De grenspaal op
de dijk geeft de grens aan tussen de voormalige dorpspolders van Lent en RessenDoornik.

8. Bemmelse Zeeg. Een afwateringssloot naar de Linge. De natuurlijke oevers geven planten en dieren meer kans.
10

2. Wijnfort Lent is gebouwd ter verde-

diging van Nijmegen en had als functie
vijandige schepen tegen te houden. In 1876
raakte Nijmegen zijn vestingstatus kwijt,
dus veranderde de functie in opslagplaats
voor Defensie. Dat bleef zo tot 1959, toen
het gebouw overging naar de Dienst Domeinen. De huidige status van Wijnfort
ontstond rond 1980.
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4. Dijkdoorbraak in 1799. Voor de dijkdoorbraak lag hier het dorpje Doornik. Er
stonden 18 huizen en een kerkje. De tekening laat de vergeefse strijd tegen het water
zien.
5. De Defensiedijk is omstreeks 1950 aangelegd als onderdeel van de IJssellinie,
bedoeld om een Russische invasie te voorkomen. De Waal kon hier met een drijvende stuw worden afgesloten, zodat het
gebied tussen Nijmegen en Zwolle onder
water liep. De Defensiedijk markeerde de
westelijke grens van het onder water te
zetten gebied.

10. In het openluchtklaslokaal krijgen
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3. Restaurant Sprok is gebouwd op de
fundamenten van de eeuwenoude Tboerderij Sprokkelenburg. Er werd vroeger
griendhout geoogst. Sprok is afgeleid van
het Middelnederlandse woord sprock, dat
griend- of rijshout betekent.
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schoolkinderen natuurlessen van de
Stichting Lingewaard Natuurlijk.

11. Oude kweldijk. Deze dijken werden
aangelegd om waterschade binnen de
perken te houden. Ook konden bewoners bij hoog water via deze dijken de
buitenwereld bereiken.
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Start- en
eindpunt
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12. Huize Doornik wordt al in 1326
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9. De Doornikse natuurakkers zijn
omzoomd met heggen en kruidenrijke
randen. Op deze manier wordt het kleinschalige landschap teruggebracht, met
als uiteindelijk doel bescherming van
akkervogels, zoals de patrijs, de gele
kwikstaart, de kneu en de geelgors. De
eerste akkers zijn aangelegd in 2010.
Hier worden op biologisch-dynamische
wijze oude graanrassen als emmer, spelt
en Sint-Jansrogge geteeld.

Ommetje Doornik de Pas is in
totaal ± 7,5 km lang.
hoofdroute, ± 6 km
struinroute, ± 2,5 km



overstap mogelijk op het
Zeegsepad (klompenpad,
6 km)

genoemd. In de 16e eeuw zetelden hier
de machthebbers van de heerlijkheid
Ressen-Doornik. Na een verwoestende
brand is het huidige huis midden vorige
eeuw opnieuw opgebouwd. In de naastgelegen boerderij wordt tegenwoordig
op ambachtelijke wijze zalm gerookt.

13. Prullenpoort. Dit kunstwerk,
gemaakt door kinderen, staat achter
Restaurant Zijdewinde en markeert
een ingang van Park Lingezegen. Een
pleidooi voor een schoon park!

