WANDEL- & STRUINROUTE SCHUYTGRAAF ZUID
Afstand:
Zwaarte:

5 kilometer / 1 ½ uur (groen)
7,5 kilometer / 2 ¼ uur (groen en blauw)
Gemiddeld, niet geschikt voor minder validen.

LET OP: Schuytgraaf is een wijk in aanbouw. De routes kunnen daardoor soms deels niet
begaanbaar zijn. Let op uw veiligheid in verband met bouwverkeer !
Actuele route (onder voorbehoud) op www.wijkplatformschuytgraaf.com.













De wandelroutes in en om Schuytgraaf vormen, samen met onder meer de routes in Driel en
Meinerswijk, een aantrekkelijk wandelnetwerk, waarbij ecologie en recreatie samen opgaan.
Schuytgraaf-Zuid grenst aan Park Lingezegen (deelgebied De Parck) en biedt naast tastbare
natuur met poeltjes, zegen en bosjes vol leven, verrassende vergezichten.
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De Route:
:

:

:
:

:

:
:
:

Het startpunt is bij boerderij “De
Buitenplaats” (SizaDorpGroep) op
Marasingel 19 te Arnhem.
Loop oostwaarts richting
Vestingstad, naar het bijzondere
poeltje op het terrein van de boerderij. Een plek met verrassend veel leven.
Loop terug naar de boerderij en volg de oprit richting de Marasingel, sla hier linksaf. Na
het oversteken van de Zuidelijke Laarsche Pijp (watergang uitmondend in een Zeeg)
vervolg je de weg oostwaarts richting spoorlijn. Maar let op:
schuin tegenover de boerderij neem je het geasfalteerde weggetje naar het
Trafostation van de NUON. Hier begint Park Lingezegen. Loop om het Trafostation heen
tot het zuidwestelijk punt. Wanneer je naar het zuiden kijkt, langs de sloot, zie je een
geasfalteerd weggetje “De Park”. Als aanvullende optie
(de blauwe pijlen) is het mogelijk om dit gebied te
bekijken. Hier wordt het deelgebied De Parck van Park
Lingezegen gerealiseerd, genoemd naar het verdwenen
kasteeltje De Park. Na een bocht naar links, bij de
boerderijen, is een zandpad met aan beide zijden
notenbomen. Dit pad
(het notenlaantje) loopt
tot aan het spoor. Keer
daarna terug naar punt
 en loop daarna naar de Marasingel  / .
Tegenover de ingang van “De Buitenplaats” struin je
westwaarts naar De Pijp naast Zesseling. Op het oude
fietspad (bomenlaantje) loop je noordwaarts
(rechtsaf).
Ga over de baileybrug linksaf, langs de Eldense Zeeg
(watergang uitmondend in De Linge).
Ga rechtsaf en loop aan de oostzijde van de recreatieplas. Hier leven veel bijzondere
watervogels. Ga aan het einde van dit water rechtsaf, loop tussen Bloesemgaard en De
Waarden / De Leihagen naar
het oude fietspad / bomenlaantje langs de Eldense Zeeg tot de baileybrug . Loop /
struin via het Lineair Park, waar je kamsalamanders
kan tegenkomen, naar
: het Fiets- en wandelpad ten
noorden van De Amerikaanse Wijk.
Wandel vóór Tuinstad langs het
water en ga over
: de brug Germanenveld in.
Neem de vierde afslag links
(Romeinenveld). De wandeling
eindigt bij boerderij De Buitenplaats
met lunchcafé en terras. Heerlijk
nagenieten !

Wij hopen dat u genoten heeft van
deze wandeling. Heeft u ideeën,
aanvullingen, mail dan naar:
natuurenmilieu@wijkplatformschuytgraaf.com.
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