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Wandelroute Rondje Strandpark – 5,0 km
Rondom het Strandpark kunt u onderweg genieten van
de waterplas, natuur en recreatieve elementen.
Speciaal element in de route is een vlonderbrug over
een moeraszone. Door de aanleg van een moeraszone is
de oorspronkelijke functie van de Noordwal van
Landgoed Loenen, als achterkade van het landgoed,
weer zichtbaar.

Het Strandpark Slijk-Ewijk
Het Strandpark is 100 hectare groot. Het biedt mogelijkheden om te zwemmen, duiken, vissen, wandelen en
fietsen. De toegang is gratis. Alleen als u met de auto
komt betaalt u parkeergeld. Het Strandpark is open van
06.00 tot 22.00 uur.
Strandpark Slijk-Ewijk
Valburgsestraat 45
6677 PC Slijk-Ewijk
www.uiterwaarde.nl
T 0344 - 68 16 44
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Wandelroute De Loenense Buitenpolder – 5,8 km
De buitendijks gelegen gronden van Landgoed Loenen
worden de Loenense Buitenpolder genoemd. De weilanden zijn door Staatsbosbeheer verpacht aan agrariërs,
die ze maaien voor het hooi. Later in het seizoen worden
de weilanden begraasd door vee. De wandelroute loopt
via het pad richting de zomerdijk en daar volgt u de
Waal. Deze rivier is een belangrijke transportas voor de
scheepvaart. In het gebied liggen twee wielen:
Zwarte Kuil en Grote Kolk. De wielen zijn ontstaan door
dijkdoorbraken. Ze vertellen de geschiedenis van de
strijd tussen mens en water.
De wandelroutes en deze folder zijn
een gezamenlijk product van:

wandelroutes

uit®waarde: www.uiterwaarde.nl
Staatsbosbeheer Gelderse Poort: www.staatsbosbeheer.nl
gemeente Overbetuwe: www.overbetuwe.nl
Dekker Van de Kamp
Provincie Gelderland
Het betreden en/of gebruik van routes is voor eigen risico

Tekst: uit®waarde
Vormgeving & realisatie:
Studio Dynamic Design • Beneden-Leeuwen
Foto voorzijde: BFV
Deze folder is met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen
blijven voorbehouden. Nadruk verboden. Productie: 2009.
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Landgoed Loenen en strandpark Slijk-Ewijk liggen in
een bijzonder waardevol gebied in de gemeente Overbetuwe. Het gevarieerde landschap biedt prachtige
mogelijkheden om te wandelen. In deze folder staat
een beschrijving van 3 wandelroutes.

Wij wensen u veel wandelplezier!
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De wandelroute Rondje Landgoed leidt u
over het prachtige Landgoed Heerlijkheid
Loenen. Het landgoed bestaat al meer
dan duizend jaar. Het landgoed met bijbehorende koetshuis en orangerie ligt
aan de Waal in een uitgestrekt beschermd
natuurgebied. Het Landgoed Loenen heeft
een nat essen- en eikenbos. Er
rondje
stond een kasteel op de plaats
waar tegenwoordig het adellijk
huis Loenen staat.
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Bij landwinkel “De Grote Doorn”, Loenensestraat 1 te
Loenen starten de drie bewegwijzerde wandelroutes.
Daar is ook gelegenheid om de auto te parkeren.
Wandelroute rondje Landgoed ligt op Landgoed Heerlijkheid Loenen. Rondje De Loenense Buitenpolder kunt
u vinden in de uiterwaarden van de Waal.
De wandelroute Rondje Strandpark loopt rond de
zuidplas van recreatiegebied Strandpark Slijk-Ewijk.
Onderweg treft u informatiepanelen aan van Staatsbosbeheer en uit®waarde die meer informatie geven
over het gebied. Om de routes makkelijk te lopen is
goed schoeisel aanbevolen. Honden zijn aangelijnd op
Landgoed Loenen toegestaan.
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Landwinkel De Grote Doorn
Boerderij ”De Grote Doorn” is het oudst bewaard gebleven gebouw uit Loenen. In de landwinkel zijn naast
geitenzuivel ook diverse andere producten te koop.
De naam duidt mogelijk op een in een punt uitlopend
perceel in moerassig of lager gelegen gebied. De
boerderij dateert uit 1771. Het is gelegen bij het landgoed Loenen en het Loenense bos.
Loenensesraat 1
6677 PL Slijk-Ewijk
T 0481 48 22 81
www.degrotedoorn.nl

