Ommetje Engbergen
(Een verrekijker meenemen is heel nuttig!)
Start: Parkeerterrein aan de Bongersstraat (meteen links na verlaten Ulft richting Gendringen)
Loop vanaf de parkeerplaats naar de Oude IJssel.
Neem het voetpad rechtsaf langs de rivier (via een houten bruggetje).
Laat even verderop de brug over de Oude IJssel links liggen.
Rechts is een natuurgebied aan het ontstaan: een nevengeul met riet waarin zich water- en
moerasvogels ophouden (Project van het Waterschap Rijn en IJssel: ruimte voor de rivier).
Bij de asfaltweg linksaf de brug over en daarna het voetpad volgen.
Waar links het bos begint de weg oversteken en via een klaphekje het graspad op.
De oeverwal links ligt in de zon is en droog en zanderig. Er groeit een typische vegetatie met o.a.
Muizenoor, Schapenzuring en Biggenkruid. Konijnen voelen zich hier thuis. Rechts is vochtig
weideland, extensief begraasd. Soms vind je onderlangs de wal kuiltjes van Mierenleeuwen.
Aan het eind van het pad links af.
(Als je tijd genoeg hebt en met kinderen wandelt: een paar honderd meter naar rechts is een Cool
Nature waterspeelplaats en over de brug zie je verderop Kinderboerderij Engbergen!)
Meteen rechtsaf. Je loopt nu boven op de oeverwal en kijkt over het dal van de Oude IJssel naar
Gendringen. Beneden ligt een graspad en daarachter een poel met verbazend veel libellen en
juffers. Die is helaas niet toegankelijk.
Aan de andere kant van het pad is een bos aan het ontstaan.
Aan het eind van het pad links aanhouden (ook graspad).
Links en rechts van de weg zijn kinderspeelplaatsen. Vooral die aan de linkerkant in het bos is
avontuurlijk!
Op de verharde weg rechts af.
Even later links op een klinkerpad naar boven. Hier is het openluchttheater. Via de trap naar
beneden en aan de overkant het pad naar links nemen.
Over een parkeerplaats en voor de uitrit daarvan linksaf, zig-zag naar boven.
(Even verderop langs die uitrit liggen een poel en een sloot met veel libellen, juffers en andere
insecten, waar je wel bij kunt.)
Voor wie hier wat drinken wil: boven op het rivierduin is Café-restaurant Engbergen met een terras
en een speeltuin.
Ga langs het hek naar beneden en houd rechts aan. Ga beneden verder over de verharde weg.
Steek de voorrangsweg over en ga verder op de Bosweg.
Op de kruising houd je links aan.
(Rechtsaf is iets verderop, bij de ingang van de boerderij, een eenvoudig verkoopstalletje.)
Op het volgende kruispunt houd je weer links aan.
(om de wandeling iets te verlengen kun je hier ook rechtsaf. Linksom of rechtsom doet er niet toe:
het is een rondlopend pad. Als je rond bent: rechtdoor)
Hier was eerder het hertenkamp. Dat is verplaatst naar de Kinderboerderij. De natuur mag zich hier
straks vrij ontwikkelen.
Aan het eind van het pad links af en even verderop naar rechts.
Bij de verharde weg ga je onder een scherpe hoek weer rechts af.
Net voordat je aan de andere kant weer langs de voormalige kinderboerderij loopt, kom je langs
twee mammoetbomen. Links beneden ligt de Oude IJssel met natuurontwikkeling er langs.
Aan het eind van de weg links af naar beneden en na de bolle brug rechts af.
Je bent nu weer bij terug het parkeerterrein.

