Welkom in Park Lingezegen!
Wandelen en fietsen, spelen in de natuur of lekker eten & drinken: in Park
Lingezegen kan het allemaal! Dit nieuwe landschapspark tussen Arnhem en
Nijmegen heeft alle ruimte voor mensen, cultuur, landbouw, water en natuur.
Park Lingezegen:

waar dan?

Het landschap verandert niet direct als u Park
Lingezegen inrijdt, en er is geen hek. Wel
staan bij de ingangen van het landschapspark
karakteristieke entreezuilen. Zo weet u het
meteen als u het landschapspark inkomt.

Vijf keer een eigen karakter
Park Lingezegen bestaat uit vijf deelgebieden
met ieder een eigen accent.
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En schrijf u in voor de
maandelijkse nieuwsbrief via
parklingezegen.nl/nieuwsbrief.
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En wat kan ik daar?
… Vogels spotten…

De Buitens

… Zelf je appels plukken…

Het Landbouwland

… Struinen door uiterwaarden of langs
natuurlijke akkers...
… Genieten
op een terras…
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… Kanoën over de Linge…
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… Evenementen beleven: survivalrun,
Lingezegenloop of de Dag van Park Lingezegen…
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… Klimmen en klauteren in een speelbos…
… Je hardlooptijd verbeteren op het

De Woerdt 5 km lange circuit…

… Slapen in een tipi…
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