Welkom in Elst waar het Wijkplatform Oost een wandelroute heeft uitgezet vanuit Westeraam naar park Lingezegen.
Algemene informatie

Het beginpunt is het eethuis Westeraam, Basilica 13,
waar u ook eindigt.

De route is ruim 4 km.
De route is niet bewegwijzerd.
U wandelt over geasfalteerde wegen en wandelpaden.
Stevige schoenen zijn nodig, want niet de hele route
bestaat uit gebaand pad: het kan modderig en
hobbelig zijn.
Helaas kunt u de wandeling niet maken als u rolstoelgebruiker bent of met een kinderwagen op pad gaat.
Grondeigenaren waarderen het dat u op de paden
blijft en geen afval achterlaat.
Wij wensen u een prettige wandeling.

Start- en eindpunt
De beschrijving van het Ommetje Westeraam start en
eindigt bij het eethuis Westeraam, Basilica 13 in Elst.
Maar u kunt overal aan het ommetje beginnen.
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U loopt vanaf hier in noordelijke richting: u steekt de weg over en gaat de Tempellaan in. (aan uw linker hand
ziet u water Mare Nostrum, waar gevist en, als het gevroren heeft, geschaatst kan worden).
Ga bij Fibulabrug links af, de brug over.
Ga rechts af (Via Alosta).
Aan het einde hiervan steekt u de weg (Ceintuurbaan) over en neemt u het bruggetje.
Aan het einde van het bruggetje gaat u rechtdoor en houd u het pad links aan.
U loopt door een bijzonder gebied: het
voor zichzelf en voor de planten. Verder naar
helofytenveld.
onderen in een helofytenfilter zijn bacteriën die
De aanleg van dit veld is een praktische en al
zonder zuurstof leven actief. Deze voeden zich
zeer oude oplossing voor het op ecologische
onder andere met de afvalstoffen van de
wijze zuiveren van water. Het water stroomt
zuurstofminnende bacteriën hoger in het filter.
door een rietveld en na een aantal dagen is het
Zo wordt het water op een natuurlijke manier
water schoon. Het principe mag dan oud zijn,
gezuiverd, zonder dat er stoffen behoeven te
het werkt nog steeds uitstekend.
worden toegevoegd. Het zuiveringsrendement
Werking van helofytenfilter (bron: Wikipedia):
van helofytenfilters is hoog terwijl het
De planten in helofytenfilters leveren zelf niet
energiegebruik laag is, hooguit dient het water
de grootste bijdrage aan de zuivering, dit
eenmalig te worden opgepompt om goed over
gebeurt vooral door bacteriën die in de bodem
het filter verdeeld te worden. Dit laatste
leven. De planten zorgen wel in hoge mate voor
gebeurt met name bij verticaal doorstroomde
een goed leefklimaat voor die bacteriën. Rondom
filters waarbij de beluchting in belangrijke mate
de wortels van de planten leven talloze
plaatsvindt
door
onderbrekingen
in
de
bacteriën die zuurstof nodig hebben. In
bevloeiing.
Op
decentrale
locaties
zijn
vloeivelden en horizontaal doorstroomde filters
helofytenfilters een alternatief op communale
werken de planten als een soort zuurstofpomp
zuiveringen. De kosten voor het aansluiten op de
die via de wortels zuurstof onder het
riolering kunnen hoger zijn dan de aanschaf van
wateroppervlak inbrengen. De bacteriën zetten
het relatief eenvoudige helofytenfilter
afvalstoffen uit het water om in voedingsstoffen
Ga bij splitsing links af.
Ga rechts af en steek het bruggetje over.
Neem het pad aan uw linker hand.
Ga aan het einde rechts af.
De rivier de Linge ligt aan uw linker hand.

In Doornenburg is het beginpunt van de Linge en
het eindpunt is Gorinchem, waar de Linge
uitmondt in de Merwede. Van oudsher is de Linge
de belangrijkste afwatering voor het gebied
tussen de Rijn en de Waal.
Linge betekent in het Middelnederlands ‘lang’.
Een toepasselijke naam voor een 108 km lange

watergang. Tot bij Tiel vormt de Linge een
kanaaltje, dat in de 13de eeuw moet zijn
gegraven.
Het stuk tussen Elst en Zetten is weinig meer
dan een kaarsrecht kanaal.
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Ga na circa 90 m links af en steek de brug over.
Ga rechts af. Dit is 1e Weteringsewal. Let goed op vanwege het verkeer.
Vervolg de weg en ga met de bocht mee naar rechts de Lingestraat in.
Ga na het witte huis (huisnummer 3) rechts af het Aamsepad op.
U ziet de splitsing met Landaspad maar blijf op het Aamsepad. Steek daarna de kruising met Ceintuurbaan over
en blijf het Aamsepad volgen.
15. Steek kruising met Colosseum over en ga daarna meteen naar rechts, het voetpad op.
Aan uw linker hand ziet u het kunstwerk
Het uit staal vervaardigde werk speelt een
‘Framewerk’ vervaardigd door Pjotr Müller en
belangrijke rol in het refereren aan het rijke
dat sinds begin 2008 hier staat. Met dit werk wil
historische verleden van de kern Elst en
de kunstenaar reageren op de verschillende
Westeraam.
archeologische lagen in de bodem.
16. Ga na 150 m naar links en ga het Cool Nature Park in.
Cool Nature ligt midden in de woonwijk
Westeraam. Aan de noordzijde van het veld ligt
brede school De Zon, met daarin 3 basisscholen.
Aan de zuidzijde is een aantal middelbare
scholen gevestigd.
De oppervlakte van het is ongeveer 3 hectare.
Het veld wordt omsloten door een omlijstende
wal gelegd in gras. Niet erg hoog, maar hierdoor
ontstaat toch wel het gevoel van een besloten
ruimte. In de wal zijn vier doorgangen gemaakt.
De omwalling kent aan de buitenkant een flauwe
helling en aan de binnenkant een steile helling.
Op
het
veld
zijn
verschillende
speelvoorzieningen
gerealiseerd,
zoals
(voetbal)doelen, volleybalveld, bmx-baan en
tokkelbaan.

nadat de kerk in de Tweede Wereldoorlog zwaar
beschadigd was geraakt. Een maquette van dit
enorme gebouw, dat een van de grootste in zijn
soort in het noordwestelijk deel van het
Romeinse rijk was, staat in de zijbeuk van de
kerk – het eigenlijke museum. Op die Romeinse
restanten vinden we overigens ook nog eens de
overblijfselen van een vroegchristelijke zaalkerk
én van een Romaanse kerk met uitbreidingen.
Vanuit hier heeft u al zicht op de toren van de
Grote Kerk.

In het gebied zijn archeologische vondsten
gedaan, waaronder resten van een Romeinse
tempel en een landelijke Romeinse nederzetting
uit het jaar 100. De Romeinen en Bataven
woonden hier lang geleden al. Het veld is
aangewezen als Rijksmonument.
In de gotische Grote Kerk van Elst (Kerkmuseum)
zijn de fundamenten van twee opvolgende
Romeinse tempels uit de 1ste eeuw na Christus
te bezichtigen. De tweede is de grootste in zijn
soort ten noorden van de Alpen en werd ontdekt
17. Aan het einde van dit pad gaat u rechts af, de Tempellaan op.
18. Blijf op de Tempellaan totdat u komt bij kruising bij Basilica, waar u aan uw rechter hand eethuis Westeraam
ziet liggen.
Wij hopen dat u genoten heeft van deze wandeling.
Heeft u ideeën, aanvullingen, mail dan naar: www.wpelstoost.nl

