OMMETJES EXTRA
Ommetje Lanxmeer (Henk en Mirjam Fonteijn)
Ommetje ‘Langs de limes (grenzen) van Terweijde’ (Koos en Ellen Spreen Brouwer)
Andere versie rondje Terweijde (Adrie en Rein Lub)
Door meerdere wijken AQns de Graaf

Wandeling door de wijk LANXMEER
Duur: ongeveer een uur
Afstand: ongeveer 4,5 kilometer
We starten deze wandeling tegenover het station Culemborg, aan het begin van de Frederik van
Eedenlaan, bij het informatiebord over onze mooie oude stad, met foto’s van allerlei
bezienswaardigheden waarvoor u een andere wandeling moet doen. Deze gaat door de ‘ECO-wijk’, zoals
Lanxmeer genoemd wordt door de stadgenoten die er niet wonen. En ja, dat ‘ECO’ zie je op allerlei
wijzen terug. Bijvoorbeeld in veel openbaar groen, dat bestaat uit struiken en bomen die eetbare vruchten
en fruit opleveren: aalbessen, peren, appels, bramen, pruimen… Onthouden, voor nog eens een wandeling
hier als het oogsttijd is! Rapen mag!
We lopen een meter of vijftig over de Frederik van Eedenlaan. Meteen maar even noteren dat in
Lanxmeer alle straten en stegen naar vaderlandse schrijvers en dichters vernoemd zijn. (Misschien aardig
om samen al lopend te bedenken welke titels of dichtregels u van de vernoemde schrijvers kent!) We gaan
rechtsaf, het Herman Gorterpad op en dan direct na het houten hek linksaf de Vasalishof in.
Een van de kenmerken van de wijk Lanxmeer is, dat deze is ingedeeld in kleine buurten, ‘hoven’, met een
gemeenschappelijke binnentuin die door de hofbewoners gezamenlijk wordt ingericht en onderhouden en
als burenontmoetingsplek en regelmatig ook als feestterrein voor hoffeesten fungeert. Let u ook op
allerlei uitingen van kunst en creativiteit in de diverse binnentuinen. Zoals in de Vasalishof dit beeld van
Heleen van der Vlugt. Ook de pizza-oven, eigen bouwsel van enkele hofbewoners, is een
bezienswaardigheid.

Over een smal kronkelpaadje (de hoven zijn toegankelijk voor wandelaars!) komen we via het en
binnentuin van de Lodewijk van Deysselhof binnen, kijken even rond, verlaten de tuin langs de andere
uitgang, terug op de Anna Blamanweg, waar we naar links gaan. Let op de mooie waterspeelplaats aan
uw rechterhand, op warme dagen een bron van spelplezier voor kinderen. Aan uw linkerhand het
senioren-appartementencomplex ‘Het Kwarteel’. Aan de westkant daarvan, op de kop, treft u de ‘Winkel
en Werkplaats voor de Wereld’ van Henk en Corrie van Kesteren. Als de winkel open is… loop vooral
even binnen. De houten voorwerpen, speelgoed, kerstversiering, dierenfiguren en noem maar op, alles is
eigenhandig door Henk vervaardigd. Kijk ook even op hun website www.werkplaatsvoordewereld.nl om
te zien wat Henk en Corrie doen met de opbrengst van hun artikelen en werkzaamheden.

We lopen langs de winkel de binnentuin van het Kwarteel in. Ook hier kunst, in dit geval een beeld van
een van de voormalige bewoners, Eli van der Kooij. Let ook op het mooie uitzicht hier op de vijver en de
achterliggende boomgaard!

We verlaten de tuin van het Kwarteel, onder de overspanning van 1e en 2e etage doorlopend, en gaan
meteen rechts, richting appelboomgaard, onderdeel van het waterwingebied van Vitens. Ook de oomgaard

wordt door wijkbewoners onderhouden, elke winter trekt een ploeg vrijwilligers erop uit om te snoeien

en te zagen.
Let op de walletjes van snoeihout die de boomgaard omzomen. In de boomhaard hangen
uilenkasten, trouwens ook elders in de wijk. Probeer er zoveel mogelijk op te sporen!

Aan de andere kant door het klaphek gaan we naar rechts, een mooi slingerpaadje met aan
weerszijden vijvers, dat uitkomt

op het Eduard Douwes Dekkerpad, - let op, hier ook fietsers! U steekt over bij het roze bordje
Wilgenhoven en wandelt door de – weer heel anders ingerichte – binnentuin naar de andere kant van de
hof, waar u linksaf slaat, de Multatulilaan op. Aan uw rechterhand een van de dependances van
scholengemeenschap Lek en Linge. U wandelt over het trottoir met aan uw linkerhand een nog te
ontwikkelen stuk grond, gaat met de bocht mee naar links en vervolgens na ongeveer vijftig meter linksaf
het Marten Toonderpad op, langs de zogenoemde ‘onderlandwoningen’.

Een mooi slingerpaadje langs de vijver, met uitzicht op de kleurrijke Scandinavische huizen aan de
overzijde.

Steek het bruggetje over de vijver over, en kijk, als het u interesseert, even rechts van u op de
mededelingenborden die vertellen van waterwinning en waterbeheer in de wijk.

We gaan rechtdoor (Roland Holststraat) en nemen de eerste zijweg links, het Nico Scheepmakerpad.
Kenmerkend voor dit gedeelte van Lanxmeer zijn vooral de kaswoningen.

We passeren twee van deze glazen huizen aan onze rechterhand en slaan vervolgens rechtsaf, een smal
paadje dat tussen het tweede en derde glazen huis door naar de binnentuin voert. Over het klinkerpaadje
gaan we links, bewonderen de mooie waterpomp bij de Werfklas,

en gaan door het ijzeren hekje rechtsaf. Met aan onze linkerkant een terrein dat bouwrijp gemaakt wordt
voor de komst van een aantal ‘tiny houses’ ontwaren we aan onze rechterzijde een zeer opvallend huis,
dat in de wijk vanouds bekend staat als ‘het huis van Jan Tempelman’. Jan leeft niet meer, maar werd
bekend met zijn zelfontworpen huis (en met zijn enorme muzikale Dylan-collectie) . De huidige bewoners
stellen er een eer in, het huis volledig energieneutraal te maken en ze kunnen daar boeiend over vertellen.
Met een beetje gelukt treft u een van hen buiten!

Aan het einde van het pad gaan we rechtsaf, over het erf van het Willem Kloospad met zijn okerkleurige
huizen, waarna we linksaf slaan richting Rijksstraatweg. Daar opnieuw links, richting binnenstad, en na
tien meter voorzichtig oversteken bij de zebra, en vervolgens rechtdoor, over het schapenrooster. U houdt
de stadsboerderij Caetshage aan uw linkerzijde en wandelt tot aan het bruggetje en slaat vlak daarvoor
linksaf om, over een soort klompenpad – mogelijk tussen de schapen door – te lopen tot u het volgende
bruggetje over de Meer aan uw rechterzijde ziet. Daar slaat u weer linksaf en wandelt terug naar de
Rijksstraatweg, nu met de stadsboerderij aan uw rechterhand. Geniet ook even van de voor het aanzicht
van onze stad zo karakteristieke watertoren.

Voorzichtig overstekend – ook hier over de zebra – wandelt u Lanxmeer weer binnen met de boomgaard
links van u. Na twintig meter bij de gele Pipo-wagen rechtsaf, wandelt u de Toon Hermanshof binnen. Sla
direct linksaf na het volledig met hout beklede huis. Ook in deze hof een kunstwerk, ditmaal een brons
reliëf, voorstellende een impressie van een van de hoffeesten die hier gehouden zijn, gemaakt door
hofbewoonster Mirjam Fonteijn. In de Toon Hermanshof treft u ook een boekspot; kijk gerust of er iets
van uw gading bij is!

Daarna rechtdoor de hof weer uit, even linksom, bij het pleintje rechtsaf, langs basisschool Het Praathuis,
waar u nog even kunt genieten van de mozaïek muur. Voor Gaudi hoeft u niet naar Barcelona!

U loopt op de Frederik van Eedenlaan aan, waar u een klein uur geleden uw verkenning van Lanxmeer
begonnen bent. Linksaf wandelt u richting station. U hebt intussen aardig trek gekregen. Rechts van het
station is een trap naar boven, waar u in de oude werkplaatsen van de NS de Gelderlandfabriek treft. In
normale tijden een bruisend centrum van muziek, theater, dans en andere culturele activiteiten. Ook is in
dit pand Una Volta gevestigd, een horecagelegenheid met een uitstekende Italiaanse keuken. In coronatijd uitsluitend met take-away en bezorgservice: zie www.unavolta.nl. U kunt telefonisch bestellen op
0345-227228

