Route bloesemwandeling Lent & Ressen - 24 april 2022
Startpunt (S) van de bloesemwandeling is het Kasje van Doornik. In het kasje vind je veel informatie
over natuurrijke initiatieven in de omgeving, wordt koffie en thee geschonken en is een toilet.
-

-

Hoe kom ik bij het kasje van Doornik? Vanuit Lent komend, steek je ter hoogte van het
Zandsepad de Zandsestraat over en volg je het betonnen pad het park in. Op de splitsing ga
je naar rechts en dan zie je na ongeveer 50m het kasje aan je rechterhand.
Kom bij voorkeur op de fiets. Rondom de kas is voldoende parkeerplaats voor fietsen.
Kom je met de auto, dan kun je die parkeren op één van de parkeerplaatsen van Park
Lingezegen, bijvoorbeeld die aan de Zandsestraat of die aan de Vossenpelsestraat.

Op de overzichtskaart is het startpunt met een S aangegeven. Verder staan er 5 genummerde punten
op de kaart; deze komen in de routebeschrijving terug.
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Routebeschrijving basiswandeling (4 km)
In de tekst hieronder staan soms ook hoofdletters tussen blokhaken. De hoofdletters verwijzen naar
de natuur- en speurvragen die onder de routebeschrijving staan.
1) Loop vanaf het kasje, tussen de kersenbomen door, naar het bordje met ‘Kasje van Doornik’
en sla linksaf het verharde pad op.
2) Sla vervolgens op de splitsing bij het bord met ‘Van Doornikpad’ erop weer linksaf richting
Nijmegen. [A & B]
3) Steek de weg over. Aan je linkerkant zie je 5 oude hoogstambomen, vermoedelijk met
stoofperen.
4) Sla rechtsaf de Woerdsestraat in. [C]
5) Als je rechts in de berm een paaltje ziet met ‘B395’ erop neem je aan de linkerkant het pad
dat licht naar beneden loopt, richting het water, en dat even later met een boog weer terug
komt op de Woerdsestraat. Vervolg je weg over deze straat in noordelijke richting.
6) Na huisnummer 9 zie je aan de rechterkant de hoogstamboomgaard die beheerd wordt door
Bellefleur Boomgaardbeheer. Loop tot net vóór de coniferenhaag en steek dan de sloot over
via de houten loopplank.
NR 1 = Boomgaard Bellefleur. Deze prachtige boomgaard van Herman Teunissen wordt beheerd
door Arno van der Kruis. De boomgaard bevat veel oude appel- en perenrassen zoals Dijkmanszoet,
Lentse Rode, James Grieve alsook een aantal Goudreinetten van meer dan 75 jaar oud. Ook staan er
notenbomen, mispels en pruimen. Arno maakt van het fruit biologisch sap dat verkocht wordt onder
de naam ZOEM (zie zoemnijmegen.nl). [D]
7) Steek achter in de hoek van de boomgaard het bruggetje over en volg het klompenpad. Het
eerste stuk door de productieboomgaarden loop je langs perenbomen die gesnoeid zijn in
een dubbele V-vorm. De bomen in een productieboomgaard worden bewust laag gehouden,
om ze eenvoudig te kunnen snoeien en om het fruit makkelijk te kunnen plukken.
8) Steek een volgende loopplank over, sla rechtsaf en kort daarna linksaf om het klompenpad te
volgen met rechts van je een elzenhaag. Je ziet aan je linkerkant nu rijen met jonge
appelbomen. Tussen de appelbomen zijn ook sierappels gepoot. Zij zorgen voor een betere
bestuiving.
9) Voor een ‘huisje’ met een lantaarnpaal en nestkast ga je rechtsaf om vervolgens na enkele
meters het klompenpad linksaf te vervolgen.
10) Aangekomen bij een grote, dubbele knotwilg zie je daarachter de wijngaard van Het
Hamerstuk. Loop eerst nog even door tot het eind van de elzenhaag (aan je linkerhand). Een
paar meter verderop zie je een houten loopplank. Daar gaan we straks overheen. Maar nu
eerst een bezoekje aan de wijngaard en ciderboomgaard.
NR 2 = Wijngaard en ciderboomgaard Het Hamerstuk. Aukje Reinerman en Bernd Wondergem
maken wijn, cider en andere producten waar lokaal fruit in verwerkt is, zoals membrillo
(kweepeerpasta) en graff (een combinatie tussen bier en cider). De wijngaard telt 2.000
druivenstokken met moderne druivenrassen die in het Hollandse klimaat goed gedijen. In de
ciderboomgaard staan naast oudhollandse appels en peren ook specifieke Engelse, Franse en Duitse
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ciderrassen, kweeperen en nashiperen. Ook vind je er verschillende bessenstruiken, mispels,
sleedoorn en rozen. Al het fruit dat hier is aangeplant kan gebruikt worden om smaken toe te voegen
aan cider of om zelf tot drank vergist te worden (zoals creme de cassis van de zwarte bessen). [E, F,
G]
OPTIE: Je hebt hier de optie om de wandeling uit te breiden. De uitgebreide wandeling gaat via
het kasteelterrein naar een oude boomgaard aan de Postweg. Mocht je deze uitbreiding willen
volgen, volg dan de aanwijzingen zoals verderop beschreven bij ‘Uitbreiding’. Als je de basisroute
wilt volgen, dan ga je hieronder gewoon verder met lezen bij punt 11.
11) Vanaf de hoek van de ciderboomgaard loop je naar de ‘loopboomstam’ om over de sloot te
stappen.
12) Ga rechtsaf en loop door totdat je aan de rechterkant een elzenhaag ziet. Ga daar rechtsaf,
het pad in met aan je linkerhand een bosje.
13) Je komt uit bij een bloemenveld waar ook een handpomp en een informatiebord staan.
NR 3 = Natuur- en bloementuin Lingezegen. Erik Blom, tevens beheerder van het Kasje van Doornik,
heeft hier in samenwerking met Park Lingezegen een bloementuin aangelegd die gericht is op
vlinders, bijen en hommels. Vandaag is Erik overigens niet hier aanwezig, maar is hij gastheer in het
Kasje van Doornik. [H]
14) Loop naar het pad langs de Bemmelse zeeg, steek het bruggetje over en volg het pad. Nadat
je de grote kas bent gepasseerd zie je aan de overkant van de zeeg verschillende jonge
knotwilgen staan. Direct na de volgende bocht naar rechts in het pad zie je hoe deze kleine
bomen er over een aantal jaar uit zullen zien. [I]
15) Als je bij de weg aangekomen bent steek je deze over en ga je rechtsaf.
16) Sla voor het huis linksaf het onverharde pad in. [J]
17) Rechts van het pad en aan de linkerkant na de eerste akker zie je verschillende half- en
hoogstamfruitbomen die recent zijn aangeplant door Stichting Doornikse natuurakkers, de
partij die dit gedeelte van het park beheert.
NR 4 = Doornik natuurakkers. Stichting Doornik Natuurakkers combineert biologisch-dynamisch
boeren met vogelbescherming. In de afgelopen 12 jaar heeft de stichting onder leiding van Louis
Dolmans haar arsenaal aan in beheer genomen (landbouw)gronden uitgebreid.
18) Volg het pad rechtdoor totdat je aan de rechterkant een oversteek over het verharde pad
kunt maken. Ga bij het bordje over heggen vlechten het onverharde pad rechts naast de
houtwal in (NB enkele meters naar links loopt parallel het verharde pad).
19) Aan het eind van de houtwal, sla je linksaf en steek je het verharde pad over. Je gaat het pad
in met rechts van je een rij knotwilgen.
20) Bij het bordje over voedselbos sla je schuin rechtsaf. Je loopt nu door een voedselbos in
wording. Negeer de onverharde paden naar links.
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NR 5 = Voedselbos.
21) Uitgekomen bij het verharde pad steek je over en ga je het onverharde pad op dat rechts van
de houtwal loopt. Je loopt langs een bordje over bloemrijke akkerranden.
22) Bij het verharde pad steek je over en vervolg je het onverharde pad tot aan de sloot.
23) Sla bij de sloot rechtsaf en loop terug naar het kasje waar je startte.

Uitbreiding wandeling naar kasteelterrein en Postweg (3 km extra)
NB Deze uitbreiding is niet op de kaart aangegeven.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

Loop vanaf Het Hamerstuk naar de Woerdsestraat en ga rechtsaf, richting de landwinkel.
Neem de zijstraat links, de Slenkweg.
Bij een huisje met ‘Brandspuit’ vervolg je de Slenkweg over het rode fietspad.
Bij de Hoeksehofstraat sla je rechts af en even later steek je de Ressensestraat over om de
(doodlopende) Hoeksehofstraat verder in te lopen.
Net voor een aantal knotwilgen sla je rechts af het met gravel verharde pad op. Je bent nu bij
het kasteelterrein. Eén van de beheerders is hier aanwezig om vragen te beantwoorden.
Je volgt het pad tot aan de verharde weg, Het Laantje, en gaat daar linksaf.
Na de kas gaat de weg over in een onverhard pad. Voor een paaltje met een bordje met
‘Klompenpaden’ erop neem je aan de rechterkant het pad dat over de rand van de akker
loopt en volgt dit langs de coniferenhaag.
Direct na de coniferenhaag zie je aan je linkerkant een oude boomgaard, waar de beheerder
aanwezig is om vragen te beantwoorden.
Volg het pad verder tot je via een houten loopbruggetje de onverharde Postweg bereikt en
sla daar rechts af.
Aan de Postweg ligt even verderop aan de rechterkant nog een oude boomgaard.
Je vervolgt de Postweg tot aan de Ressensestraat, die je oversteekt. Je gaat links af en na
huisnummer 19 sla je rechts af het pad in bij een informatiebord over de Bemmelse Zeeg.
Je volgt dit pad langs de zeeg een heel eind tot aan de bloementuin waar ook een handpomp
en een informatiebord ‘Natuur- en bloementuin’ staan (juist vóór een bruggetje over de
zeeg).
Ga in de beschrijving van de basisroute naar NR 3 Natuur- en bloementuin Lingezegen en
volg daar de beschrijving verder vanaf stap 14 voor de rest van de wandeling.
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Speur- en natuurvragenlijst
A. Links en rechts van het pad staan eiken, met veel nestkastjes erin. Voor welke vogels zijn de
nestkastjes in de eikenbomen bedoeld?
a. Deze zijn bedoeld voor mezen die optreden als natuurlijke bestrijder voor de
eikenprocessierups.
b. https://www.youtube.com/watch?v=bcX6yeaIOSI
c. https://www.youtube.com/watch?v=jRI36xF102Y
B. Waarom zijn de nestkastjes allemaal met de opening in dezelfde richting opgehangen?
a. De kastjes zijn opgehangen de opening gericht op het oosten/noorden, zodat er zo
min mogelijk regen in de nestkast komt.
b. https://www.youtube.com/watch?v=AYvOcYwGunE
C. Na huisnummer 14 staat aan de linkerkant van de weg een heg. Welke klimplant groeit er in
deze heg? Waar wordt die plant voor gebruikt?
a. Hop. Voor het brouwen van bier.
D. In de boomgaard staat een hotel. Kun je het hotel vinden? Voor welke dieren is dit bedoeld?
a. Insectenhotel / bijenhotel
b. https://www.youtube.com/watch?v=hvUEXZYtIF0
c. https://www.youtube.com/watch?v=FE5tq3K7Mpg
E. Welk roofdier zou hier in de hoek van de wijngaard in de houtstapel wonen? Kun je dat
ruiken? Zie je andere sporen?
a. Hier heeft een Vos gewoond.
b. https://www.youtube.com/watch?v=ZBSLYTeXOj0
F. Wat is het grootste wilde zoogdier met hoeven dat hier in het park leeft?
a. De ree
b. https://www.youtube.com/watch?v=j5Shbq-wjYY
G. Op de paal in de hoek van de wijngaard zijn 2 nestkastjes gemonteerd en 1 ander ‘nestje’.
Voor welk dier is dat bedoeld?
a. Vleermuizen
b. https://www.youtube.com/watch?v=y6E8kiGeNco
c. Heb je het filmpje bekeken? Kun je nu vertellen of deze kast hier op de juiste manier
opgehangen is?
H. Wil je weten hoe je in je eigen tuin meer vlinders kan krijgen? Kijk dan naar het filmpje.
a. https://www.youtube.com/watch?v=UHuYTuB3tmM
I. Hoe heten de scheuten van de knotwilg?
a. Tenen
J. Aan het eind van de tuin van het huis staat een boom met een grote nestkast erin. Voor welk
soort vogels is deze nestkast bedoeld? Hoeveel soorten roofvogels ken je zelf?
a. Valken
b. https://www.youtube.com/watch?v=eiuTluW9aC4
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