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1 Inleiding
Aanleiding. Park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen staat op stapel.
Het doel is om de basisuitrusting van het park in 2013 te gaan realiseren.
Daarvoor wordt een derde van de totale oppervlakte van het Park, dat 1500
ha beslaat, de komende twee jaar ingericht. In de deelgebieden “Landbouwland” en “De Buitens” bestaat de basisuitrusting van Park Lingezegen
uit twee onderdelen: een noord-zuid gerichte ecologische verbindingszone
en twee oost-west lopende “linten”. Dit rapport beschrijft de uitgangspunten
en het tot stand komen van het deﬁnitieve inrichtingsplan voor de beiDe
Linten. Het plan voor de ecologische verbindingszone is beschreven in de
rapportage voor de deﬁnitieve ontwerp voor het deelgebied “De Woerdt”
van Park Lingezegen (Feddes Olthof, 2011).

De Linten in Landbouwland en De Buitens
Kenmerkend voor de deelgebieden Landbouwland en De
Buitens zijn de oude stroomruggen die van oost naar west
door het gebied lopen. Op die wat hogere, zandige gronden tussen de natte en lage komgronden van de Betuwe,
zijn de eerste boerderijen gesticht. Ook zijn daar de eerste
wegen en beplantingen aangelegd. In het bestaande
landschap zijn die linten nog steeds duidelijk aanwezig.
Wel zijn er nieuwe wegen aangelegd, nieuwe boerderijen
en andere woningen en bedrijven bijgekomen.
De landschappelijke linten krijgen een belangrijke betekenis in dit deel van Park Lingezegen. Dat is in verschillende plandocumenten vastgelegd, zoals in het Masterplan
voor het park, in het “doorontwerp” voor Landbouwland
en De Buitens (DLG, 2009) het Milieu effect rapport Park
Lingezegen (2009) en in de Intergemeentelijke Structuurvisie (2010). Het doel is De Linten opnieuw te beplanten.

Tegelijkertijd worden de gebruiksmogelijkheden en de
verkeersveiligheid vergroot. Om die doelen te bereiken,
worden bermen van wegen verbreed en met bomen
beplant. Ook wordt voorgesteld wegen van een nieuw
wegdek te voorzien. De precieze plannen daarvoor zijn in
dit rapport met het definitief ontwerp voor Landbouwland
en De Buitens gedetailleerd beschreven.
Op een aantal plaatsen langs De Linten met bijzondere
cultuurhistorische of archeologische waarden stelt het
Masterplan voor zogenaamde “pocket parks” aan te
leggen. De nadere planvorming voor die plekken zal
plaatsvinden samen met de lokale bewoners en valt buiten
het bestek van het definitieve ontwerp in deze rapportage.
Dat geldt ook voor de ontwikkeling van eventueel nieuwe
erven en landgoederen die het Masterplan Lingezegen
voorstelt voor het gebied De Buitens. Het realiseren van
die nieuwe ontwikkelingen is geen onderdeel van de
basisuitrusting en valt daarmee buiten dit ontwerp.

Leeswijzer
Het definitief ontwerp in dit rapport geeft een uitwerking
van functie en vorm van De Linten in dit deel van Park
Lingezegen. Die uitwerking is zo gedetailleerd beschreven
dat - uiteraard na goedkeuring van het plan - de uitvoering
kan starten. Deze rapportage is de toelichting bij de
plankaart, die in meerdere A0 bladen op een schaal 1:500
is bijgevoegd op CD. Om de plantoelichting zo compact
mogelijk te houden, zijn uitvoerige beschrijvingen of
toelichtingen op specifieke onderwerpen in bijlagen
opgenomen.

Hoofdstuk 2 van het rapport beschrijft in het kort hoe het
definitief ontwerp tot stand is gekomen. De nadruk in de
plantoelichting ligt echter op de inhoudelijke aspecten van
het plan. Het plangebied is kort getypeerd in hoofdstuk 3.
Datzelfde hoofdstuk beschrijft ook de ontwerpopgave die
uit de vastgestelde plandocumenten voor De Linten in
Landbouwland en De Buitens is afgeleid. Met die ontwerpopgave in het achterhoofd is het plangebied verder
onderzocht (Hoofdstuk 4). Naast aandachtspunten voor
verbetering blijkt dat het gebied ook inspiratiebronnen
bevat voor het uitwerken van de ontwerpopgave. Die
inspiratie is in hoofdstuk 4 in kaarten en foto’s vastgelegd.
De combinatie van ontwerpopgave en de nadere beschrijving van het plangebied heeft geleid tot ontwerpprincipes
voor De Linten. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 5.
Het uitwerken van die principes in een uitvoerbaar plan,
betekent ook dat allerlei eisen en randvoorwaarden vanuit
civiel techniek, verkeer(veiligheid), beheer, et cetera
moeten worden meegenomen. Hoofdstuk 6 beschrijft
deze aspecten. De vertaalslag van de principes met die
eisen naar “maatwerk op de plek” heeft geleid tot het
definitief ontwerp (Hoofdstuk 7).
Dit hoofdstuk is daarmee de belangrijkste plantoelichting,
waarin het ontwerp en de onderdelen daarvan zijn
vastgelegd. Hoofdstuk 8 bevat de begrotingen voor aanleg
en beheer van het plan.
De afsluitende hoofdstukken 9 en 10 gaan over het proces
dat volgt na het vaststellen van het definitieve ontwerp.
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Hoofdstuk 9 geeft een beschouwing over en een advies
voor de feitelijke uitvoering van de planvoorstellen voor
De Linten. In hoofdstuk 10 wordt stilgestaan bij het
vervolgproces van besluitvorming en realisatie.
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2 Proces
Inleiding; de kaders. Het opstellen van het deﬁnitief ontwerp voor De
Linten in Landbouwland en De Buitens heeft een intensief proces doorlopen.
De hoofdlijnen daarvoor zijn bepaald door de twee afzonderlijke, maar qua
inhoud nauw verknoopte, planprocessen: het realiseren van Park Lingezegen
en de uitvoering van de Landinrichting Overbetuwe Oost.

Planproces Park Lingezegen: doelen en planning
In de plandocumenten van Park Lingezegen zijn de
inhoudelijke ambities en doelstellingen voor De Linten
vastgelegd. De belangrijkste vastgestelde documenten
zijn: het Masterplan Park Lingezegen (Feddes Olthof
Landschapsarchitecten, 2008), het Doorontwerp Landbouwland en De Buitens (DLG, 2009), het Milieueffect
rapport Park Lingezegen (DHV, 2009) en de Intergemeentelijke Structuurvisie Park Lingezegen (2010).
Verder is voor de materialisatie van objecten het Handboek Parkmeubilair (2010) bepalend.
De inhoudelijke uitgangspunten uit die plandocumenten
zijn in hoofdstuk 3 en verder geïnterpreteerd en uitgewerkt
in de ontwerpopgave, de ontwerpprincipes en het
eindontwerp.

Bestemmingsplannen Park Lingezegen
Het opstellen van het definitief ontwerp van De Linten is
afgestemd op het plan- en realisatieproces van Park
Lingezegen. Richtinggevend daarvoor zijn de bestemmingsplannen voor het park. De parkdelen Landbouwland
en De Buitens liggen zowel in de gemeente Lingewaard als
in de gemeente Overbetuwe. Daarom zijn de beide voor
Park Lingezegen op te stellen bestemmingsplannen
relevant.

Bij het werken aan het definitief ontwerp voor De Linten is
vaak overlegd met de opstellers en verantwoordelijken
voor de beide bestemmingsplannen. De hoofdlijnen van
het definitief ontwerp zijn daarbij vertaald in de (ontwerp)
bestemmingsplannen. Waar nodig heeft de (besluitvorming over de) bestemmingsplannen geleid tot aanpassing
van het definitief ontwerp.

meeste betrokken organisaties de plannen opgesteld en
uitgewerkt. Er zijn werkbijeenkomsten georganiseerd
waarin stap voor stap het definitieve ontwerp tot stand is
gekomen. Ook zijn er informatieavonden en individuele
gesprekken met bewoners en eigenaars in het plangebied
gevoerd en is er overleg geweest met vertegenwoordigers
van gebruikersgroepen (o.a. ruitersport).

Landinrichting Overbetuwe Oost

Werkgroep en ontwerpteam

Het plangebied voor De Linten maakt deel uit van de
Landinrichting Overbetuwe Oost die in uitvoering is. Bij
een herziening van het landinrichtingsplan in 2006 is
vastgelegd dat een deel van de realisatie van Park
Lingezegen verloopt via deze landinrichting. Het gaat in
het bijzonder om de grondverwerving voor het realiseren
van de basisuitrusting – waaronder De Linten – in het
Landbouwland en De Buitens. In dit verband zijn en
worden in de landinrichting afspraken gemaakt, die tot
een intensieve afstemming met het ontwerp voor De
Linten heeft geleid. Bepalend daarvoor is vooral het
uitwerken en vastleggen van het Plan van Toedeling.
Belangrijk voor de planvorming voor De Linten is ook het –
reeds uitgevoerde – bestek voor de Waterlopen (Waterlopenbestek Westkom, 2007), waarmee de feitelijke
(her)inrichting van een deel van De Linten en hun omgeving is bepaald.

In de werkgroep voor dit definitief ontwerp zijn de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe, de parkorganisatie
Park Lingezegen, het Waterschap Rivierenland, de Provincie Gelderland en de Dienst Landelijk Gebied vertegenwoordigd geweest. Op deze manier hebben de meest
relevante vakspecialisten van de genoemde organisaties
op de terreinen van planologie, verkeer, uitvoering en
(groen)beheer inbreng gehad bij de planvorming. Waar
nodig zijn andere deskundigen geraadpleegd. Via de werkgroep is ook de afstemming met de trajecten van de bestemmingsplannen en de landinrichting tot stand gekomen. Het ontwerpteam bestond uit landschapsarchitecten
van Dienst Landelijk Gebied, ondersteund door technische
en kosten deskundigen van Adviesbureau Rod’or.

Het werkproces
Voor het opstellen van het definitief ontwerp voor De
Linten is een ontwerpteam samengesteld. Het ontwerpteam heeft in nauw overleg met een werkgroep van de

Werkwijze
Bij het opstellen van het definitief ontwerp is stapsgewijze
van “grof naar fijn” gewerkt. Eerst zijn daarbij de doelen en
ambities van Park Lingezegen voor het gebied uitgewerkt
in een ontwerpopgave. Vervolgens zijn met de werkgroep
daarvoor ontwerpprincipes afgeleid. In een tweede
ontwerpronde zijn de principes uitgewerkt in een concept
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De tussenproducten uit de verschillende fasen van het
ontwerpproces zijn besproken met en van commentaar
voorzien door de supervisor van Park Lingezegen. Ook is
een aantal keren overlegd met de (hoofd)ontwerpers van
de andere onderdelen van het park. Op die manier is
gewerkt aan een consistente en kwalitatief hoogwaardige
uitwerking van de ambities voor Park Lingezegen.

Processchema samenhang Park
Lingezegen en landinrichting
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‘voorlopig ontwerp’ voor De Linten. Dit concept is
besproken met de werkgroep en is daarna via. informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken voorgelegd aan
bewoners, eigenaren en gebruikers van het gebied.
Met dit commentaar is een eerste concept van het
definitieve ontwerp (“concept-DO”) uitgewerkt. Dat
concept is opnieuw besproken met de werkgroep, waarbij
ook specifieke aandacht is besteed aan de verkeerskundige, civieltechnische en beheersmatige aspecten van het
plan. Tenslotte is daarmee het in dit rapport gepresenteerde definitieve ontwerp opgesteld. De verschillende
stappen uit deze werkwijze zijn in het processchema
verbeeld.

D e L i nten
Processchema De Linten
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3 Opgave
Van wensbeeld naar concreet ontwerp. Dienst Landelijk Gebied is
gevraagd een Deﬁnitief Ontwerp te maken voor de basisuitrusting van de
Deelgebieden Landbouwland en De Buitens op basis van het Masterplan
(2008) , het Voorkeursalternatief MER (2009), en de Intergemeentelijke
Structuurvisie (2010). Dit zijn de bestuurlijk vastgestelde basisdocumenten
waarin de ontwerpopgaven en wensen voor de verschillende deelgebieden
van Park Lingezegen in hoofdlijnen worden beschreven.

Streefbeeld en Basisuitrusting
Er wordt onderscheid gemaakt in het Masterplan tussen
het Streefbeeld voor de langere termijn (tot 2025) en de
Basisuitrusting voor de korte termijn (te realiseren in 2013).
Het Definitief Ontwerp wat nu voor u ligt is een uitwerking
van de Basisuitrusting.

Landinrichting Overbetuwe Oost
Deze stukken dienden als basis voor de ontwerpers om de
vertaling te kunnen maken van een plan op hoofdlijnen
naar een concreet en uitvoerbaar ontwerp. Eerder maakte
DLG al een eerste ontwerpverkenning het. “Doorontwerp
Landbouwland en De Buitens” in 2009. Een aantal
belangrijke conclusies uit deze studie waren:
- Maak onderscheid tussen het noordelijk lint en het
zuidelijk lint.
- Noordelijk lint: recreatieve route, verkeersluw maken,
alleen bestemmings- en landbouwverkeer toestaan,
waar mogelijk dubbele laanbeplanting
- Zuidelijk lint: utilitair karakter, vrijliggend fietspad, 2
richtingen, wegverbinding Bemmel-Elst
- Fietspad Noord-Zuid: niet beplant
- Heuvelsestraat vanaf Heuvel naar noorden: niet beplant
Deze conclusies zijn verwerkt in het Voorkeursalternatief
MER in 2009 en de Intergemeentelijke Structuurvisie in
2010. Een samenvatting van de hoofdlijnen uit deze kaders
voor het Deelgebied De Buitens is opgenomen in de
Bijlage van dit rapport op CD.

Naast het Plan voor Park Lingezegen loopt er in hetzelfde
gebied een ander plantraject: het Landinrichtingsplan
Overbetuwe Oost. Dit plan is tevens een instrument wat
momenteel wordt ingezet voor het behalen van de doelen
van Park Lingezegen. De laanbeplanting in de Buitens is
officieel ook een taakstelling van het landinrichtingsplan.
In het Plan van Toedeling van de landinrichting worden
gronden vrijgemaakt t.b.v. de laanbomenstructuur en
bijvoorbeeld het fietspad noord-zuid door Landbouwland.
In 2012 vindt de overdracht plaats van de betreffende
gronden via de Landinrichting aan Park Lingezegen.
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boven: kaart masterplan basisuitrusting 2008
rechts: ISV 2010, de deelgebieden Landbouwland en de Buitens zijn omkaderd
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Doorontwerp Landbouwland
en De Buitens, DLG 2009
BEPLANTING
aan te leggen bomenrij
aan te leggen boomgaard
bestaande bomenrij
bestaande boomgaard
bestaand loofbos
bestaande singel
bestaande solitaire boom

Elst

Huissen

ontwikkelen erfbeplanting
ontwikkelen pocketpark / idylle:
nadere studie noodzakelijk
WEGEN EN INFRASTRUCTUUR
aanleggen fietspad
schouwpad
(toegankelijk voor wandelaars)
aanleggen brug
wegen
hoogspanningsleiding

Bemmel

Betuwelijn
WATERLOPEN
water(gang)
natuurvriendelijke oever
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Het deelgebied De Buitens grenst direct ten zuiden aan het
Landbouwland. Dit is momenteel een meer afwisselend en
een wat dichter bebouwd gebied. De bebouwing en
beplanting concentreren zich langs een aantal historische
linten. Verschillende type woningen, boerderijen en
(agrarische) bedrijven van verschillend formaat bevinden
zich langs deze oost-west lopende, vaak smalle wegen op
een ondergrond van oude stroomruggen van de Rijn. Het
gebied is ten opzichte van de noordelijkere open kom meer
verdicht en er is een grote variatie in beplanting aanwezig,
zowel op de erven als langs de wegen. Deelgebied de
Buitens wordt scherp begrensd en doorsneden door grote
infrastructuurlijnen en infrakunstwerken (afslagen,
viaducten) van de A325, de Karstraat en de Betuweroute.

gemeentegrens

A325

Het deelgebied Landbouwland aan de noordzijde is een
grotendeels agrarisch productielandschap gelegen in een
kleiig komgebied met enkele boerderijen en bedrijfsgebouwen. Karakteristiek zijn de openheid, de verre zichten, de
aanwezigheid van brede afwaterende zegen en enkele
rechte noord-zuid gelegen landbouwwegen. Natuurlijk zijn
ook de kaarsrechte oost-west lopende Linge en de met
populieren beplante Lingewal beeldbepalend in dit gebied.

Legenda

Nijmegen

Het ontwerp voor De Linten beslaat de deelgebieden
Landbouwland en De Buitens, gelegen in de gemeenten
Overbetuwe en Lingewaard. Bij elkaar vormen de deelgebieden, met een oppervlakte van 600 ha, zo’n 40% van de
totale oppervlakte van het park. Het plangebied wordt
begrensd door de Linge aan de noordzijde, de Betuweroute
en A15 aan de zuidzijde, de snelweg A325 ter hoogte van Elst
aan de westzijde en aan de oostzijde wordt het park
begrensd door het dorp Haalderen.
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Daarvoor is een snelle scan gemaakt van alle
beperkingen voor de aanleg van laanbomen waar
we op dat moment zicht op hadden. Dit heeft geleid
tot een Beperkingenkaart. Deze Beperkingenkaart
geeft een inschatting vooraf waar wel en geen
bomen kunnen worden geplant. De kaart gaf ons
dus een indruk van de haalbare continuïteit van de
laanbeplanting. Te zien is dat de laanbomenstructuur op een aantal plekken onderbroken zal worden
door verschillende zaken: erven, kabels en leidingen
en grote infrastructuur.
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Naar aanleiding van deze kaart zijn in het begin van
het planproces de volgende conclusies getrokken en
afspraken gemaakt in de werkgroep:
- We gaan door met de huidige ontwerpopgave
maar dit plaatje met alle onderbrekingen van de
laanbomenstructuur is een minimale variant van
de nagestreefde basisuitrusting.
- Er mag dus ook niet meer van deze minimale
aantal bomen af, anders gaat het ten koste van de
plankwaliteit.
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De ontwerpopgave in onderdelen
Het ruimtelijk en technisch ontwerp voor de basisuitrusting bestaat uit de volgende onderdelen:
- een ontwerp voor De Linten, ontwerpopgave rondom
de bestaande oost-west gelegen landbouwwegen in
De Buitens.
- een ontwerp voor een deels vrijliggend fietspad noord
- zuid van De Plak/Bemmel tot aan het fietspad langs
de Groen-Blauwe zone bij de Lingewal dwars door het
Landbouwland,
- een ontwerp voor een vrijliggend fietspad noord-zuid
van de rotonde bij Bemmel naar de Lage Zandsestraat
bij Baal.
In het ontwerp wordt rekening gehouden met de
planvorming van het RijnWaalpad. Dit snelfietspad tussen
Arnhem en Nijmegen doorkruist het plangebied van De
Linten aan de westzijde parallel aan de A325. Het ontwerp
en het tracé van het RijnWaalpad zijn opgenomen in de
ontwerptekeningen van De Linten.

Buiten de ontwerpopgave vallen:
• de erven, erfscheidingen en invulling van groen op de
erven aan de wegzijde. Ter hoogte van de bestaande
erven zal naar gewenste ontwerpoplossingen voor
groen op maat moeten worden gezocht in nauw
overleg met de betreffende bewoners. Er wordt in deze
opdracht aandacht besteed aan de inpassing van de
erven in de laanstructuur in het ontwerp met het
bewustzijn dat niets kan worden afgedwongen.
• de verkeersaansluitingen op de omgeving, het
verkeerstechnisch en ruimtelijk ontwerp (alleen indien
noodzakelijk) van de bestaande en eventueel nieuw te
realiseren verkeersaansluitingen van De Linten op de

omgeving: A325, bedrijventerrein De Aam Elst, De
Plak Bemmel en de Karstraat Bemmel.

Wat verandert er in de deelgebieden?
In het deelgebied Landbouwland veranderd er weinig,
behalve dat het gebied beter dan nu toegankelijk wordt
voor fietsers, ruiters en wandelaars. Dit is het gevolg van
de aanleg van een vrijliggend fietspad langs een
bestaande brede zeeg dwars door het Landbouwland.
Het gebruik en de sfeer in dit gebied blijven “agrarisch en
open” waarmee de huidige karakteristiek behouden
blijft.
In het deelgebied De Buitens verandert er veel meer. Het
gebruik en de sfeer in het gebied zullen veranderen: van
puur agrarisch, werken en wonen naar een meer
landschappelijk en “groen aangekleed” gebied waar veel
wordt gerecreëerd door de mensen uit de direct
aangelegen kernen van Elst, Bemmel, Huissen en Arnhem
Zuid. Denk hierbij aan wandelen (zowel voor grote
ommetjes als voor de lange afstandswandelaar), fietsen,
skeeleren, hardlopen, paardrijden en picknicken. In De
Buitens concentreren de veranderingen zich in brede
zones van ongeveer 20 tot 30 meter rondom de bestaande wegen. Zie de roze zones op de kaart. Deze zones, ‘DE
LINTEN’, vormen in dit deelgebied de hoofdstructuur – of
ruggengraat – van Park Lingezegen: Het zijn robuuste,
groene en beplante linten die het gebied dooraderen. De
beleving van de weg en van het bestaande landschap
vanaf deze verbijzonderde, rijk beplante wegen door de
recreant staat in het ontwerp voorop. Natuurlijk staat
daarbij de veiligheid van alle weggebruikers en omwonenden voorop.

Hoe om te gaan met het bestaande gebruik?
Ook al verandert er door de aanleg van Park Lingezegen
veel in het gebied, rekening houden met het agrarisch
gebruik is een belangrijk uitgangspunt in de planvorming.
Daar waar mogelijk is in het ontwerp rekening gehouden
met eisen van de agrariërs in het gebied. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan maatvoering, fundering en materialisering van wegen en kavelinritten en agrarische voorzieningen zoals plekken voor bietenstort in de bermen van de
weg.
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De ontwerpopgave De Linten in drie thema’s
De opgave voor De Linten gaat verder dan alleen het
aanbrengen van laanbeplantingen in de bermen langs de
wegen, vandaar ook de naam Linten in plaats van Lanen.
De ontwerpopgave is uit te splitsen in drie thema-opgaven
die hieronder worden toegelicht.

1. Ontwerpopgave Landschap, beleving en gebruik
De hoofdopgave in deelgebied De Buitens is het versterken
van de de ruimtelijk-landschappelijke opbouw door een
verdichting van het gebied met beplantingen. Ook worden
er recreatieve voorzieningen aangebracht. Dit alles om een
voor de toekomstige parkgebruiker zo interessant mogelijk
gebied te creëren, waar men zich doorheen kan bewegen
en kan verblijven of rusten.
De ingrepen concentreren zich op en rondom de bestaande wegen. De bermen van de oost–west lopende wegen
worden verbreed en beplant met een stevige, zo continu
mogelijke en brede laanbomenstructuur en andere beplantingen, zoals bestaande bomen, boomgaarden, solitairen.
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in een
noordelijk en een zuidelijk lint in het ontwerp en type
beplanting van de bermen. Het noordelijke lint markeert
de overgang van “stroomrug” naar “komgebied” en krijgt
daarom een extra accent.
Naast de aanleg van beplantingen is er in het ontwerp
aandacht voor beleving van het landschap en de cultuurhistorie vanaf De Linten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een
uitgekiende situering van rustplekken, het ontwikkelen van
vergezichten en het behoud van kleine landschapselementen zoals boomgaarden en hagen. Tevens wordt ingezet op

inpassing van de erven als belangrijke elementen die
samen met De Linten een geheel vormen. Het voortzetten
van het huidig gebruik van het gebied en van de wegen
voor en door agrariërs is een belangrijke voorwaarde bij het
ontwerp. Dit geldt ook voor het huidige wonen en werken.
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2. Ontwerpopgave Recreatief netwerk
Een tweede belangrijke opgave is het ontwikkelen van De
Linten als verbindende schakels in het recreatieve netwerk
van Park Lingezegen. De huidige smalle wegen zijn nu
voornamelijk in gebruik door landbouw- en doorgaand
sluipverkeer. Deze wegen worden omgevormd zodat ze
geschikt zijn voor recreatief gebruik in combinatie met het
agrarisch- en bestemmingsverkeer. De recreatieve routes
sluiten aan op de bestaande routes en paden in de directe
omgeving.
De Linten zullen gebruikt worden door verschillende typen
recreanten zoals fietsers, wandelaars, ruiters, skeelers en
hardlopers. De Linten zullen worden gebruikt voor een
stevig ommetje van 1-2 uur vanuit Bemmel, Elst of
Arnhem Zuid. De Linten vormen ook onderdeel van
routes gebruikt door bijvoorbeeld langeafstandswandelaars en fietsers .
Het noordelijk lint krijgt een uitgesproken, bijzonder
karakter als belangrijkste, recreatieve oost-west route.
Langs deze route is gedacht aan een goede markering en
een aantal rustpunten met een educatief of kunstzinnig
karakter. Naast de bestaande linten worden er een aantal
vrijliggende fietspaden ontworpen. Het vrijliggend fietspad noord-zuid dwars door het landbouwland loopt van
De Plak tot over de Linge en sluit daar aan op het fietspad
langs de Groen-Blauwe zone. Dit pad is een toevoeging
aan het recreatief netwerk dat het park toegankelijker
maakt. Dit geld ook voor een nieuw fietspad aan de
oostzijde van het plangebied bij Haalderen.
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3. Ontwerpopgave Verkeer en veiligheid
Een voorwaarde voor het welslagen van de twee voorgaande ontwerpopgaven is een aanpassing van de
verkeerssituatie in het gebied. Er moet een duidelijke en
vooral veilige situatie op de wegen en paden ontstaan. Dit
vergt aanpassing en soms ook herprofilering van de
wegen. Juist ook om de gewenste ruimtelijke beleving en
de verschillende vormen van gebruik te kunnen realiseren.
Het noordelijk lint (o.a. Breedlersestraat) wordt “afgewaardeerd”: dat wil zeggen omvorming tot een recreatieve
fietsroute en tegelijkertijd geschikt voor bestemmings- en
landbouwverkeer. Hiervoor wordt een deel van het gebied
afgesloten voor doorgaand- en sluipverkeer, door aanleg
van een “knip” in de Breedlersestraat. De precieze locatie,
vormgeving en technische uitvoering van die knip vormt
geen onderdeel voor dit ontwerp. Daarvoor zal een apart
besluitvormingstraject worden gevolgd.
Het zuidelijk lint (Kattenleger, De Plak) zal worden
“opgewaardeerd”: dat wil zeggen door de aanleg van een
nieuw vrijliggend fietspad (in twee richtingen) langs de
Kattenleger ontstaat voor zowel het doorgaand autoverkeer als het doorgaand fietsverkeer tussen Elst en Bemmel
(schooljeugd) een verbeterde situatie. Het doorgaande
verkeer tussen Elst (A325) en Bemmel/Huissen door het
plangebied zal zich concentreren op de Kattenleger en De
Plak. De doorgaande route naar de afslag op de A325 loopt
dan via de Kattenleger, het Industrieterrein De Aam en de
Nieuwe Aamsestraat.
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De wegen van De Linten worden allen ingericht als
erftoegangswegen 60 km/uur, volgens het principe
Duurzaam Veilig (CROW), voor verschillende typen
weggebruikers. Bij het noordelijk lint ligt de nadruk op
recreatief verkeer, landbouw- en bestemmingsverkeer, op
één wegdek. Soms betekent dit (ondanks het “afwaarderen”) een noodzakelijke wegverbreding. Bij het zuidelijk
lint tot De Plak ligt de nadruk op doorgaand gemotoriseerd verkeer en doorgaand fietsverkeer tussen Elst en
Bemmel, gescheiden van elkaar door middel van een
vrijliggend fietspad.

huidig wegprofiel Breedlersestraat, nu een sluiproute
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Legenda

4 Analyse & inspiratie

Legenda
Waarde - Archeologische
medebestemming t.b.v.

Waarde - Archeologische
behoud/bescherming en
herstel
medebestemming
t.b.v.
Waarde - Archeologische
behoud/bescherming
en
Verwachting 1
herstel
Waarde - Archeologische
Verwachting 2

Waarde - Archeologische
Waarde - Archeologische
Verwachting
Verwachting
1 3
Archeologische vindplaats

Landschap als basis. Een goed plan, dat recht doet aan de kwaliteiten van

Waarde - Archeologische
Verwachting 2

het gebied en de verschillende plekken daarbinnen, stoelt op een goede
analyse van het landschap. Het huidige landschap is beter te begrijpen door
te kijken naar ontstaansgeschiedenis en veranderingen in de tijd.
De geomorfologische kaart laat zien dat voor de opbouw
van het landschap de Rijn een belangrijk gegeven is. In de
Romeinse tijd liep een oude loop van de Rijn door het
gebied en heeft daarbij een complex van stroomruggen en
oeverwallen gevormd. Daarnaast is een rivierkom
ontstaan. Dit patroon is eveneens goed herkenbaar op de
hoogtekaart. Het noordelijk lint ligt op de hoge oeverwal,
het zuidelijk lint op de wat lagere oeverwalvlakte en het
landbouwland in de echte, lage rivierkom.
De ontginning en eerste bewoning van het gebied is
gestart op de hogere, droge en zandige gronden. Op de
geomorfologische kaart is met rode cirkels aangegeven
waar de eerste bewoningsplaatsen liggen. Deze eerste
bewoning stamt uit de tijd van de Romeinen. Op de
archeologische verwachtingkaart is te zien dat de oude
oeverwalgronden een hoge verwachtingswaarde hebben.
Op de hoogste gronden liggen meerdere archeologische
vindplaatsen. Rondom Breedler was een Romeinse
nederzetting, evenals bij De Heuvel. Bij Baal komen
woongronden voor van de IJzertijd tot de Romeinse tijd.
Aan de Kattenleger ligt een Romeins crematiegraf.
De ruimtelijke opbouw van het gebied; de hoogten en
de laagten, is oost-west gericht. De hele ontstaansgeschiedenis hangt samen met deze oost-west richting: de

Romeinse nederzetting

Romeins crematiegraf

Romeinse nederzetting
bewoond tot de
Late Middeleeuwen

Waarde - Archeologische
Verwachting 3

foto rechts: kapel
op devindplaats
Heuvel,
Archeologische
een oude bewoningsplaats

ontginning, de bewoning en de
doorgaande wegen volgen dit
patroon. De kernen van bewoning en
gebruik bevonden zich op de
oeverwal. Op die historische kaart van
1850 is het wegenpatroon terug te
vinden. Evenals belangrijke plekken
als Breedler, De Heuvel en Baal.

woongronden
IJzertijd - Romeinse tijd

Geomorfologie

Legenda

Rivieroeverwal
Rivierkom en oeverwalachtige
Rivieroeverwal
vlakte

linksboven: archeologische waardenkaart
rechtsboven: hoogtekaart
linksonder: geomorfologische kaart 1850
rechtsonder: historische kaart 1850
foto rechts: kapel op de Heuvel,
een oude bewoningsplaats

Legenda

Rivierkomvlakte

Rivierkom en oeverwalachtige
Storthoop, opgehoogd of
vlakte
opgespoten terrein
Rivierkomvlakte

bewoningsplaats

Storthoop, opgehoogd of
opgespoten terrein

Breedler

De Heuvel

Baal
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Legenda

Legenda
Hoogte in cm t.o.v. NAP

- 880
Hoogte in cm t.o.v.-8.33
NAP
881 - 900

-8.33 - 880

901 - 920

881 - 900 921
901 - 920
921 - 940

- 940
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Verandering in de tijd
De verandering van het uiterlijk van het plangebied in de
tijd valt goed af te lezen aan de beplanting. Op de
bijgevoegde afbeeldingen is te zien waar door de jaren
heen beplantingen stonden.
Beginnend in 1850 is te zien dat bijna alle percelen kavelbeplanting hebben. Ook de percelen in de nu zo open
kom. De wegen staan grotendeels in de laanbeplanting.
Het is een kleinschalig en besloten landschap. Alleen rond
de zeeg tussen de Kattenleger en de Breedlersestraat is
het gebied relatief open. Rond 1900 is het gebied nog
kleinschaliger geworden door de toename van boomgaarden en laanbeplantingen. In 1944 is veel kavelbeplanting
verdwenen, maar grote delen van de hogere gebiedsdelen
zijn beplant met boomgaarden. De huidige situatie geeft
een open beeld met weinig beplanting. De meeste
beplanting hangt samen met nieuwe infrastructuur en
van de oude laan- en kavelbeplantingen zijn slechts
relicten over.
laanbeplanting

Deze studie door de tijd laat zien hoe veranderlijk een
landschapsbeeld kan zijn. Beplanting is grotendeels
bepalend voor de beleving van openheid of kleinschaligheid van een gebied. De openheid die tegenwoordig als
karakteristiek wordt gezien voor de kommen bestaat
eigenlijk nog maar sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw.

perceelsgrensbeplanting
erfbeplanting
boomgaard

beplanting 1850
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beplanting 1900

beplanting 1944

beplanting 2010
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Inspiratie uit het gebied
Het karakter van een plek wordt mede bepaald door de
uitstraling van de aanwezige elementen waaruit een
landschap is opgebouwd, zoals erven, wegen, sloten,
bomen en hekken. Daarnaast zijn de materialen die
gebruikt worden en de mate van onderhoud van belang.
Het plangebied kent een aantal karakteristieke elementen.
Allereerst is dat het reliëf van oeverwallen en kommen. De
wegen volgen de oeverwallen en hebben een bochtig
verloop. De zegen (waterlopen) in de laagtes zijn breed en
geven uitzicht het gebied in. Maar ook het vergezicht over
de open kom naar de heuvels van Veluwe en Rijk van
Nijmegen is bijzonder. Verder geven elementen als
boomgaarden en fraaie erven een accent aan het gebied.
Het plangebied heeft bakstenen huizen en smalle wegen.
Er staan enkele beeldbepalende oude bomen en er zijn
erven met kleine boomgaarden. In het gebied zijn al
bijzondere plekken te vinden zoals de (zeer!) oude
bewoningsplaatsen de Breedler, de Heuvel en Baal. Deze
plekken zijn nu nog duidelijk herkenbaar in het landschap:
als prachtig hoger gelegen erf, de op de stroomrug gelegen
kapel en het historische buurtschap.
Om nieuwe elementen in het landschap te laten verankeren in het gebied is het belangrijk om aan te sluiten bij het
huidige karakter. Dat geldt ook voor De Linten.

bestaande populieren Breedlersestraat
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zicht over open kom

graanvelden

kapel op De Heuvel

rijk beplant erf

bestaande rijen eiken

fruitbomen in buurtschap Baal
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Huidige knelpunten
Naast mooie plekken en kansen zijn er in het plangebied
ook knelpunten. De te smalle wegen gaan gebukt onder
het drukke (sluip)verkeer. De bermen zijn kapot gereden,
de wegen zijn onveilig voor fietsers en aanwonenden. De
vroegere samenhang in het noordelijk lint van de Breedlersestraat naar Baal is doorsneden door de Karstraat en de
Betuweroute. Nieuwe infrastructuur heeft meer oude
verbanden verbroken: zo is het gebied afgesneden van Elst
door de A325 en van Bemmel door de A15/N15. Alleen een
drietal viaducten zorgt nog voor een verbinding. Hierdoor
is de oorspronkelijke landschappelijke opbouw nog maar
lastig leesbaar en oude routes zijn onbruikbaar geworden.
De schaalvergroting in de landbouw heeft gezorgd voor
een nieuw open landschap waar mooie vergezichten zijn
ontstaan. Maar ook minder gewaardeerde zaken als zicht
op de snelwegen, op de kassen en op de bedrijven van
Huissen en langs de Kattenleger.

Doorsnijding gebied door infrastructuur
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entrees gebied lastig herkenbaar

materialisatie niet passend bij kleinschalig karakter

smalle wegen en sluiproute, een onveilige situaties voor fietsers

kapotte berm en scherpe wegkant niet geschikt voor fietsers

erfscheiding niet passend bij karakter gebied
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5 Ontwerpprincipes De Linten
Ontwerp in balans. We streven

 

bij het ontwerp van De Linten
naar een ontwerp dat in balans is
op drie aspecten: beeldkwaliteit,
veiligheid en functionaliteit.
Alledrie zijn even belangrijk voor
een geslaagd ontwerp.
Bijvoorbeeld bij de aanleg van een
weg moet er worden nagedacht
over het beeld en uitstraling van
 
  
de weg in zijn omgeving, over de
fundering, het type verharding en
een veilige wegbreedte, maar ook of de weg voor de bedoelde gebruikers
goed functioneert. Bij het ontwerp voor De Linten zijn deze drie aspecten
voortdurend en op gedegen wijze meegenomen. Naast dit algemene kader
zijn er speciﬁeke ontwerpprincipes geformuleerd. Deze worden in dit
hoofdstuk kort verbeeld en uitgelegd.

Algemene Ontwerpprincipes De Linten
1 Stevige beplanting van de oost-west gelegen wegen. De beplanting volgt de richting van de stroomruggen; de
noord-zuid wegen blijven onbeplant.
2 Verschil in karakter tussen het noordelijk en het zuidelijk lint, aansluit op het verschil in functie en karakter van de
weg. (noordelijk lint = Breedlersestraat- Vergert- Heuvelsestraat- Baalsestraat- Lage Zandsestraat; zuidelijk lint =
Kattenleger, Dikelsestraat, stukje Heuvelsestraat).
3 Stevige laanbeplanting, zo continu mogelijk, in brede bermen langs de wegen. De bermen worden daarvoor
verbreed.
4 Inpassen van bestaande rijen bomen, beeldbepalende solitairen en boomgaarden in de beplantingsstructuur van
het noordelijk lint.
5 Suggesties voor het inpassen van erven en erfbeplanting in de structuur van het noordelijk lint.
6 Netwerk van recreatieve paden (voor ruiter, LA wandelaar, hardloper, fietser) verbeteren en uitbreiden. Het gebied
aantakken op het recreatieve netwerk in de omgeving,.
7 Punten voor rust en beleving van landschap en cultuurhistorie aanbrengen langs het noordelijk lint: rustplekken,
pocketparks en ondersteunt door verschillende media (borden, kunst, educatie routes).
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3. laanbeplanting zo continu mogelijk

6. netwerk recreatie verbeteren
1. stevige beplanting oost-west

4. inpassen bestaande bomen en boomrijen

2. verschil noordelijk en zuidelijk lint

5. inpassen erven en erfbeplanting

7. punten voor rust en beleving
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Het Noordelijk lint: informeel, “verscheiden” &
recreatief
Dit lint is in Park Lingezegen de belangrijkste recreatieve
oost-west route tussen Elst, Bemmel en Huissen. Het lint
zal specifiek geschikt worden gemaakt voor fietsers,
wandelaars en ruiters. Daarnaast zullen deze wegen
makkelijk toegankelijk moeten blijven voor het landbouwverkeer en voor de aanliggende bewoners en bedrijven.
Het noordelijk lint krijgt een informeel, “verscheiden” en
recreatief karakter. De gekozen ontwerpprincipes en
keuzes voor materiaal en maatvoering van het wegprofiel
ondersteunen dit karakter. Hieronder worden de standaard
ontwerpkeuzes van het profiel toegelicht. Soms wordt hier
in het DO van afgeweken bijvoorbeeld op bijzondere
plekken of daar waar maatwerk andere oplossingen
vragen (zie hoofdstuk 7 Toelichting details DO).

Toelichting principeproﬁel noordelijk lint
De grootste ingreep rondom de bestaande wegen van het
noordelijk lint is de aanleg van een stevige beplantingsstructuur aan weerszijden van de bestaande weg. Hiervoor
worden de bestaande sloten en greppels standaard 10
meter verplaatst om zo ruimte te maken voor verbrededing van de bermen en het aanplanten van bomen langs
de weg. De buitenste taludinsteek van de verplaatste sloot
wordt de nieuwe grens tussen openbaar en privé bezit.
In de brede bermen van circa 10 tot 12 meter worden
laanbomen geplant in wildverband. Zo ontstaat een
verbreed groen lint van totaal zo’n 30 meter breedte. De

weg ligt centraal in het lint en daardoor krijgt het profiel
een symmetrische opbouw. Het brede slingerende groene
lint op de stroomrug markeert de grens tussen de verdichte Buitens aan de zuidkant en het open Landbouwland in
de kom ten noorden ervan. Het sortiment bomen is een
mix passend bij de Betuwe en de zandige grondslag van de
hier gelegen stroomrug. Groepen en solitairen van Zomerlinde (Tilia platyphyllos), Zomereik (Quercus robur) (samen
90%) en bloeiende Sierkers (Prunus avium ‘Plena’) (10%)
wisselen elkaar af in extensief gemaaide kruiden- en
bloemrijke bermen. De bomen worden vrijer gelaten in
hun groeivorm dan in een standaard laan of wegbeplanting. Ook de afstand tussen de bomen varieert. Sommige
bomen in het noordelijk lint worden bewust als groep
ingeplant, dus dicht op elkaar. Deze boomgroepen van één
soort moeten als eenheid worden gezien en beheerd.
Bestaande bomen, boomgaarden en erfbeplantingen
worden (waar mogelijk) opgenomen in dit informele en
verscheiden beplantingsbeeld. Het plantverband is zodanig dat bermen en sloten goed beheerd kunnen worden.
Een andere grote ingreep van het noordelijk lint is de
herprofilering van de weg. De nu zeer smalle asfaltwegen
(3-3,5 m) worden, met een knipoog naar het verleden,
omgevormd tot karaktervolle beklinkerde straatjes. De
weg moet in zijn geheel iets worden verbreed naar 4.36 m
voor voldoende en duurzaam veilige ruimte voor het grote
landbouwverkeer in combinatie met fietsers op de weg. De
weg krijgt twee brede klinkersporen van elk 1.78 m voor de
fietsers (minimaal 1.50 m op enkele plekken). Elk spoor is
breed genoeg voor twee naast elkaar rijdende fietsers in

één richting. De fietsstroken bestaan uit gebakken klinkers,
Linge- of langformaat, in nuancekleuren rood-paars. Dit
zijn de kleuren van de bakstenen die vroeger in dit gebied
werden toegepast.
De klinkers worden in keperverband gestraat en opgesloten met een enkele streklaag. Aan de buitenzijde van de
klinkersporen wordt een bermversteviging toegepast in de
vorm van grasbetonelementen.De beide sporen van
klinkers worden in het midden de weg gescheiden door
een afwijkende strook van 80 cm breed. Dit middenspoor
bestaat uit gebakken klinkers in keiformaat (met vellingkant) in een duidelijk donkerdere egale kleur dan de
fietsstroken en wordt in halfsteensverband gelegd. Er
wordt haaks op de rijrichting gestraat om zo de snelheid
van passerende automobilisten te verminderen.
Op kruisingen en t-splitsingen en bij de aansluiting van
bestaande wegen en fietspaden gelden twee principes:
- het beperken van de keuze van materialen. Bijvoorbeeld: de bestaande weggeleidingsvlakken uitgevoerd
in witte stenen worden allen vervangen door dezelfde
gebakken klinkerverharding als die in het wegprofiel.;
- het maken van een duidelijk onderscheid tussen de
inrichting van het noordelijk lint versus de andere
straten. Bij een t-splitsing in het noordelijk lint stopt
het standaardprofiel met de twee brede stroken
klinkers en begint het asfalt met bv een verkeersgeleidingsvlak. Om de continuïteit van het noordelijk lint
zichtbaar te houden loopt hier de gebakken klinkerbestrating als een smalle bies door aan de randen van het
wegprofiel.
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Het idee is om alle toekomstige gebruikers van dit lint een
plek te bieden op één wegprofiel. Om hardlopers en (lange
afstand) wandelaars ook een alternatieve plek te bieden in
het profiel worden aan beide zijden van de weg de bermen
een meter direct naast de weg intensief gemaaid. Zo
ontstaat een graspad naast de verharde weg waar men
prettig en veilig kan wandelen. Ruiters krijgen een pad in
de onderhoudszone van de bermen dat bestaat uit een
zandbed van 1 meter breed.
rechts: sfeerbeeld informele laan, bomen in wildverband
onder: fietsstraat met bijzonder profiel in Eindhoven
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boven: huidige situatie
rechts: impressie toekomstige situatie
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Het Zuidelijk lint: formeel, uniform & utilitair
Het zuidelijk lint (deel Kattenleger – De Plak) is de kortste
verbinding voor doorgaand gemotoriseerd- en fietsverkeer
tussen Elst en Bemmel. Daarnaast moeten de wegen van
dit lint toegankelijk blijven voor het landbouwverkeer en
voor de aanliggende bewoners en bedrijven.
Het zuidelijk lint krijgt een formeel, uniform en utilitair
karakter, aansluitend bij zijn (verkeers)functies. De gekozen
ontwerpprincipes en keuzes voor materiaal en maatvoering van het wegprofiel ondersteunen dit karakter.
Hieronder worden de standaard ontwerpkeuzes van het
profiel toegelicht. Soms wordt in het DO van die principes
afgeweken, bijvoorbeeld op bijzondere plekken of daar
waar maatwerk een andere oplossing vereist. (zie hoofdstuk 7 Toelichting details DO)

Toelichting principeproﬁel zuidelijk lint
De grootste ingreep rondom de bestaande wegen van het
zuidelijk lint is de aanleg van een stevige laanstructuur aan
weerszijden van de bestaande weg. De wegen worden
beplant in een rijbeplanting met een enkele rij essen
(Fraxinus excelsior ‘Atlas’) aan de zuidzijde en een dubbele
rij essen (Fraxinus excelsior ‘Atlas’) in een diagonaal en vast
plantverband aan de noordzijde. De plantafstand is 10
meter. De lage grasbermen worden intensiever gemaaid
dan die in het noordelijk lint. Zo ontstaat een formeel en
strak lint met een asymmetrisch profiel. Hiervoor worden
de bestaande sloten en greppels aan de noordzijde van de
weg standaard 10 meter verplaatst om ruimte te maken

voor de verbrede berm met bomen. Aan de zuidzijde van
de weg wordt daar waar nu nog geen rij staat de enkele rij
bomen aangevuld met een enkele rij essen. Daar waar de
ruimte nodig is worden hier de sloten 5 meter verplaatst
(en de bermen navenant verbreed). De buitenste taludinsteek van de verplaatste sloten wordt de nieuwe grens
tussen openbaar en privé bezit. De keuze voor de es komt
voort uit het gebied zelf waar al rijen essen staan langs de
Dikelsestraat. De boom is ook typisch een Betuwse boom
die hoort bij de iets vochtigere kleiige gronden. Om
uitzicht vanaf het lint naar het omliggende landschap te
behouden, is gekozen voor een diagonaal plantverband.
De ontwerpkeus voor strakke rijen van één soort met
eenzelfde groeiwijze en opkroonhoogte ondersteunt het
formele en vooral functionele karakter van dit lint.
Een andere grote ingreep bij het zuidelijk lint is de aanleg
van een vrijliggend fietspad. In tegenstelling tot het
noordelijk lint is het zuidelijk lint straks vooral bedoeld
voor doorgaand gemotoriseerd- en fietsverkeer tussen Elst
en Bemmel. Om alle toekomstige gebruikers een goede en
veilige plek te bieden, wordt er gekozen voor de aanleg
van een vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de
Kattenleger tussen de dubbele rij essen. Hier kan in twee
richtingen worden gefietst. Het pad is 3,50 m breed,
verlicht en verhard met asfalt. Dit fietspad zal veelvuldig
gebruikt worden door o.a. schoolgaande jeugd. Ook langs
een deel van De Plak zal het pad vrijliggend worden aangelegd. Richting het viaduct over de Betuweroute en A15 in
het zuiden en het viaduct Merm in het westen is het profiel

te smal voor een vrijliggend fietspad. Hier zal door een
vernieuwde wegmarkering de fietsveiligheid worden
geoptimaliseerd.
De bestaande asfaltwegen van de Kattenleger en de
Dikelsestraat zullen in het ontwerp worden gehandhaafd.
Enkele bestaande solitaire bomen moeten plaats maken
voor de nieuwe rijbeplanting van Essen. De erven aan de
noordzijde van de weg worden zodanig ingepast dat de
strakke rijbeplanting zo min mogelijk wordt onderbroken.
Hierin is dit profiel duidelijk minder “flexibel” dan het
noordelijk lint, om het uniforme en functionele karakter
overeind te houden.
Langs de Dikelsestraat wordt de ruimte in de brede
noordberm tussen de dubbele rij essen gebruikt voor een
ruiterpad.

Ontwerpprincipes overige planonderdelen
Hoofdstuk 7 bevat een beschrijving van de ontwerpprincipes van andere planonderdelen dan hierboven beschreven. Daartoe behoren de beplantingen, de bermen, het
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blad van Fraxi nus exelsior

sfeerbeeld zuidelijk lint bomen in rijen
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Kattenleger: alleen aanplant bomen in huidige berm
Dikelsestraat: verplaatsen sloot

Kattenleger: fietspad 2 richtingen
Dikelsestraat: ruiterpad
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boven: huidige situatie
rechts: impressie toekomstige situatie
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6 Kaders & randvoorwaarden
Van ontwerpprincipe naar maatwerk op de plek. Om te komen van een
ontwerpgedachte tot een concreet uitvoerbaar ontwerp, moet er rekening
gehouden worden met een aantal harde eisen en randvoorwaarden. Deze
komen uit verschillende hoeken: civiele techniek, verkeer en veiligheid,
beheer, recreatief- en agrarisch gebruik, et cetera.
Met de verschillende partijen, Gemeente Lingewaard,
Gemeente Overbetuwe, Waterschap Rivierenland, de
agrariërs en bewoners, is uitgebreid over deze onderwerpen gesproken. Door middel van interviews, overleggen,
bewonersavonden, een drietal workshops en het raadplegen van schriftelijke bronnen (zie de bronnenlijst achter in
dit rapport) zijn de randvoorwaarden verwerkt in het
ontwerp. Daarnaast hebben is het ontwerpproces
ondersteunt door Rod’or Advies op de terreinen civieltechniek, verkeerstechniek en beplantingen. Ook heeft dit
bureau de definitieve ontwerptekeningen uitgewerkt in
Autocad en de kostenramingen verzorgd.

Randvoorwaarden en aanbevelingen
Uiteindelijk zijn veel voorwaarden, vereisten en aanbevelingen aan de orde gekomen. Het gaat te ver die allemaal
te noemen, maar de voornaamste zijn:
- het realiseren van een 45 meter beplantingsvrije zone
onder hoogspanningstracés;
- het aanbrengen van een 10 meter beplantingsvrije zone
uit buitenste rand van de gasleidingen;
- het aanhouden van een opkroonhoogte van 5,5 meter
voor bomen direct aan de weg;
- heet hanteren van een boomgrootte van minimaal 1618 centimeter bij aanplant,

- het aanhouden van een afstand tussen kabels en
leidingen en bomen van minimaal 2 meter;
- boven kabels en leidingen wordt alleen elementenverharding toegestaan;
- het vereisen van de minimale wegbreedtes voor
verkeerstypen conform de CROW normen.
De randvoorwaarden en eisen vanuit de archeologie zijn
tijdens het ontwerpproces onvoldoende duidelijk
geworden. Hiermee is nog onvoldoende rekening
gehouden, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van het
ontwerp. Dit is een punt voor nader ontwerpwerk.

Afwijken van het principeproﬁel… maatwerk op
schaal 1:500
Niet alleen de technische eisen of wensen van een
eigenaar hebben van plek tot plek tot maatwerk geleid.
Ook bijzondere landschappelijke of cultuurhistorische
aanleidingen waren reden om af te wijken van het
principeprofiel in het Definitief Ontwerp. Voorbeelden
hiervan zijn:
- het respecteren en behouden van het bijzondere reliëf
van de stroomrug bij de Heuvel. Daardoor zijn de
watergangen hier plaatselijk niet verplaatst.
- het behoud van de eeuwenoude kavelstructuur ten
zuiden van de Heuvel. Het gaat om een smal perceel
dat als boomgaard op historische kaarten terug te
vinden is. Er is voor gekozen de berm aan de zuidzijde
zodanig te verbreden dat het perceel geheel in tact
blijft. In het ontwerp is gekozen voor het planten van
fruitbomen (in plaats van de mix eik en linde).
- in het meest oostelijke deel van de Dikelsestraat is de
dubbele rij essen aan de zuidzijde van het profiel
geprojecteerd. Deze afwijking van het principeprofiel
heeft een meer pragmatische reden. De laanbeplanting
aan de noordzijde kon niet worden gerealiseerd door
de aanwezigheid van erven. Aan de zuidzijde kon meer
grond worden verworven. Om toch een zo stevig mogelijk en continue laanstructuur te realiseren is daarom
hier gekozen voor een dubbele rij bomen aan de
zuidzijde.
De bovenstaande voorbeelden zijn uitgebreider beschreven en verbeeld in hoofdstuk 7.
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Hoe onderhoud je een watergang in een berm vol
bomen?
Eén sprekend voorbeeld van de relatie tussen ontwerp en
beheereisen is interessant om hier nader toe te lichten.
Het Voorlopig Ontwerp kwam niet door de toets van de
beheerders van de gemeente Lingewaard…en terecht!
Voor het het onderhoud van de watergangen vereist de
Gemeente Lingewaard de toegankelijkheid van de
watergang vanaf de openbare zijde via een onderhoudszone van 4 meter breed. Die ruimte is nodig voor het
(groot) materieel. Deze eis is via goed overleg met de
beheerders verwerkt in het beoogde wildverband voor de

beplanting. De uiteindelijke ontwerpoplossing is beheerbaar en het sfeerbeeld van een informele beplanting is
toch overeind gebleven. Daarbij moest zowel vanuit
beheer als vanuit ontwerp het meest optimale plaatje
worden losgelaten. De beheerders wilden een 4 meter
breed pad overal direct langs de watergang en de
ontwerper wilde een wild plantverband over de volle
breedte van de berm.
De kern van de oplossing is verbeeld in het onderstaande
ontwerpsjabloon voor het beplantingspatroon. Dit
principe is in het gehele noordelijke lint toegepast.

foto links: 45 meter beplantingsvrije zone onder
hoogspanningleiding
onder: ontwerpsjabloon Noordelijk lint met onderhoudspad
langs watergang
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7 Definitief ontwerp
Gedurende het ontwerpproces zoals in het vorig hoofdstuk is beschreven zijn
er diverse ronden geweest van aanpassingen die tot maatwerk hebben geleid.
Het resultaat daarvan is het voorliggende Deﬁnitief Ontwerp De Linten,
uitgewerkt in ontwerptekeningen op schaal 1:500 en in proﬁelen schaal 1:100.
Deze tekeningen zijn opgenomen in de bijlage op CD en beschreven in dit
rapport.
Voor de leesbaarheid van het ontwerp is het plangebied
opgedeeld in verschillende deelkaarten. Deze kaarten zijn
terug te vinden in de Bijlage op CD. De deelgebieden zijn
op bijgaande kaart ingetekend.
Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp op twee manieren.
Enerzijds worden alle ingrediënten van het plan beschreven aan de hand van thema’s en bijbehorende themakaartjes. Vervolgens wordt er ingezoomd op een aantal
karakteristieke plekken in het ontwerp en volgt er een
kleine toelichting bij een uitsnede van de plankaart. Dit
illustreert hoe de thema’s samen in het ontwerp zijn
geïntegreerd.

Wat mist er nog?
Een aantal voor de verdere uitvoering belangrijke ingrepen
van de basisuitrusting ontbreken nog in het ontwerp: de
“verkeersknip” in de Breedlersestraat, de invulling van de
Pocketparks (Breedlersestraat en Baal) en de detaillering
van de rustplekken. Deze komen na vaststelling van het
DO aan bod.

deelopgaven De Linten
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Beplanting
De meest in het oog springende nieuwe beplanting in het
plangebied is de laanbeplanting van de twee linten. Het
noordelijke lint heeft een variatie aan boomsoorten:
Zomereik (Quercus robur), Zomer Linde (Tilia platyphyllos)
en Sierkers (Prunus avium ‘Plena’), geplant in wildverband.
Tezamen met de bestaande solitairen en erfbeplantingen
zorgt dit voor een divers en informeel karakter. Het
zuidelijk lint daarentegen krijgt met de strakke rijen van
Gewone es (Fraxinus excelsior ‘Atlas’) een formeel karakter.
Naast de laanbeplantingen zorgen (sier)boomgaarden en
solitaire fruitbomen voor het typisch Betuwse karakter. Als
aanvulling op bestaande boomgaarden worden in de
bermen van het noordelijk lint op enkele plekken nieuwe,
kleine (sier)boomgaarden aangeplant. Deze boomgaarden
worden beplant in één soort Sierkers. (Prunus avium
‘Plena’).
Op de taluds bij de overgang A15-De Plak en de overgang
A325 wordt de beplanting gedund en omgevormd voor
een beter zicht vanaf deze hoogtes in het gebied. Dunnen
is ook wenselijk voor de langgerekte noord-zuid gelegen
acaciasingel die in het open komgebied steekt en de zichten op het landbouwland vanaf het lint deels blokkeert.

bloesem Prunus avium ‘Plena’

bestaande essenrij zuidelijk lint

boomgaard

eikenlaantje

De bestaande bomen in het noordelijk lint zullen nog
worden onderworpen aan een vitaliteitsonderzoek. Zo kan
worden beoordeeld of deze bomen duurzaam deel uit
kunnen maken van de toekomstige beplantingsstructuur.
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beplanting

laanbeplanting informeel plantverband;
zomereik (Quercus robur),
zomerlinde (Tilia plathyphyllos),
TJFSLFST 1SVOVTBWJVN³1MFOB´
laanbeplanting formeel plantverband
es
laanbeplanting fruitbomen
omvormen taludbeplanting
(i.v.m. zicht vanaf talud)
omvormen boomwal
(i.v.m. openheid)
nieuwe (sier)boomgaard
1SVOVTBWJVN³1MFOB´
bestaande boomgaard
te behouden beeldbepalende solitair
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Bermen

standaard grasberm

bloemrijke ruige berm

berm fluitekruid

1 meter gemaaid graspad naast verharding

De bermen van de twee linten krijgen een verschillende
invulling en sfeer. In het noordelijk lint zijn de bermen
ruiger en bloemrijk. Ze worden extensief gemaaid. De
eerste meter berm naast deze wegverharding wordt
intensiever gemaaid om een graspad voor wandelaars te
vormen.
De bermen van het zuidelijk lint zijn extensief gemaaide
grasbermen.
In het buurtschap Baal is gekozen voor intensief gemaaide
grasbermen. Dit past bij het cultuurlijke karakter van deze
historische bebouwingskern.
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bermen

bloemrijke berm, extensief
(1 tot 2 x jaar maaien)
grasberm, extensief
(1 tot 2 x jaar maaien)
grasberm, intensief
(5 tot 6 x jaar maaien)
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Grondwerk
Het meeste grondwerk bestaat uit het verplaatsen van de
bestaande watergangen en greppels direct langs de weg
naar de buitenzijde van het nieuwe wegprofiel. Dit om
ruimte te creëren voor de verbrede bermen. Hiervoor
zullen ook een aantal nieuwe duikers moeten worden
geplaatst of bestaande duikers worden verlengd. Het
overige grondwerk ligt ten zuiden van De Heuvel in de
nieuwe sierboomgaard. Hier wordt een bijzondere rustplek
met een lage heuvel van 1 tot 1,5 m hoogte gerealiseerd.
Deze kleine heuvel verwijst naar de grotere heuvel en de
ligging van de stroomrug.

ontwerpprincipe lanen en watergangen

niet zo
watergang

maar zo
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grondwerk en watergangen

te verplaatsen/graven
watergang
te graven greppel
nieuwe duiker
plaatsen en/of
verlengen
heuvel in boomgaard
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Verharding & verlichting

fietspad beton

gebakken klinker rood-paars

klinkerweg met middenspoor

oude klinkers Karstraat zichtbaar onder het asfalt

De wegverharding van het noordelijk lint wordt vervangen
door een combinatie van twee brede stroken gebakken
klinkers in Lingeformaat. Er is gekozen voor de kleurnuance rood-paars zoals die hier vroeger ook werd toegepast. Het profiel krijgt een middenspoor van een ander
type klinkers. Deze indeling van het wegdek versmalt de
weg optisch, draagt bij aan de verkeersveiligheid en past
bij het agrarische karakter. Deze verbijzondering van het
profiel maakt de recreatieve route voor fietsers extra
aantrekkelijk en onderstreept samen met de nieuwe
beplanting het bijzondere karakter van dit lint (zie
hoofdstuk 5). In Baal is gekozen voor een verharding van
gebakken klinkers in de hele wegbreedte passend bij het
buurtschap. De overige wegen blijven asfaltwegen.
Het vrijliggende fietspad langs de Kattenleger is van asfalt
en krijgt verlichting. Het vrijliggende fietspad dwars door
landbouwland is van beton evenals het fietspad bij Baal
en onverlicht.
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Recreatieve paden & rustplekken

hardlopen op verharding

picknickset in Parkstijl

ruiterpad in brede berm

Informatiepaneel in Parkstijl

Het ontwerp zorgt voor een versterking van het recreatieve
netwerk in dit deel van Park Lingezegen. Zowel oost-west
als noord-zuid wordt het gebied beter en veiliger ontsloten
voor fietsers, wandelaars en ruiters. Oost-west is het
noordelijk lint de belangrijkste recreatieve route en
voorzien van rustplekken. Noord-zuid wordt een nieuwe
route gerealiseerd vanaf Bemmel (De Plak) tot de Linge via
een nieuw vrijliggend fiets- en ruiterpad dwars door
Landbouwland. Bij de Linge sluit dit pad aan op het
fietspad aan de noordoever van de Linge via een nieuwe
fietsbrug. Daarnaast is er een nieuw vrijliggend fietspad
(asfalt) langs de Kattenleger voor voornamelijk doorgaand
fietsverkeer (schooljeugd) tussen Elst en Bemmel. Ook
komt er een vrijliggend fietspad (beton) in de meest
oostelijke hoek van het plangebied: van de Lage Zandsestraat naar de rotonde in Bemmel. Dit laatste stuk pad was
nog een missende schakel in de route vanuit oostelijk
Bemmel naar De Linge.
Voor de ruiters is een “rondje” gerealiseerd in het plangebied via vrijliggende ruiterpaden (zandbed, 1m breed) in de
bermen. Vanaf het rondje liggen er ook vrijliggende
ruiterpaden die aansluiten op het omliggende gebied. Ook
zijn er een aantal bestaande parkeervoorzieningen die
tevens gebruikt kunnen worden als opstapplek voor
ruiters.
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vrijliggend ruiterpad

recreatie

ruiterroute
over bestaande weg

P

P

opstapplek ruiters
vrijliggend fietspad
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Kavelinritten & bietenstortplekken

gestorte bieten

bietenstortplek Baalsestraat

groot materieel voor bietenstort

bietenveld

In het ontwerp zijn voorzieningen opgenomen voor het
landbouwkundig gebruik.. Hiervoor zijn gesprekken
gevoerd met de betreffende agrariërs. Op die wijze wordt
het agrarisch gebruik van De Linten gewaarborgd en
gecombineerd met de toekomstige (recreatieve) functies.
Op een aantal plekken is in de verbrede bermen ruimte
gereserveerd voor bietenstortplekken. De (gras)berm is
daar niet beplant. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om
deze bietenstortplaatsen in het openbare gebied te verharden. Dit past niet in het beoogde karakter van De Linten.
Ook zijn de kavelinritten waar nodig aangepast. Deze
worden opnieuw verhard met betonnen klinkerverharding
daar waar de watergangen worden verplaatst.
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Kavelinritten & bietenstortplekken
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Erven

schutting langs doorgaande weg minder gewenst

goed ingepast erf

De erven maken geen onderdeel uit van de basisuitrusting
van het park maar bepalen wel voor een groot deel het
karakter van De Linten. Er is daarom in dit ontwerp wel
aandacht besteed aan de inpassing en invulling van de
erven. Hiervoor is een advies gegeven, over het type
erfscheidingen, de erfbeplantingen en het type bestrating
van de inritten. (zie ook afbeeldingen) Dit advies is
besproken met de bewoners van de erven. In de Gemeente
Overbetuwe zal een erfconsulent worden ingezet voor een
betere inpassing en beplanting van de erven. Daarvoor is
een financiële tegemoetkoming mogelijk. In de Gemeente
Lingewaard bestaat hiervoor nog geen concrete regeling.
De aanbeveling is ook hier een erfconsulent in te schakelen.

huidig
suggestie inpassing erf

suggestie toekomstige inrichting
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erven
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Pocketparks
Er zijn twee locaties in het plangebied aangewezen als
zogenaamd Pocketpark. Deze plekken horen bij de
basisuitrusting en zijn bedoeld als plekken met een
bijzondere, parkachtige invulling in klein formaat. Deze
plekken bieden de bezoeker van Park Lingezegen ruimte
om te rusten en wat te leren over (de rijke geschiedenis
van) het gebied. In het plangebied zijn twee pocketparks:
aan de Breedlersestraat en aan de Baalsestraat.
Dit ontwerp geeft bewust (nog) geen invulling aan deze
plekken. Op de plankaart zijn de locaties van de pocketparks nog blanco gelaten. Het idee is om, na het vaststellen van dit DO, het ontwerp voor de pocketparks vanaf het
begin samen met de bewoners en toekomstig gebruikers
op te pakken.

locatie pocketpark
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Definitief ontwerp De Linten Ingezoomd
De volgende pagina’s tonen uitsneden uit het deﬁnitief
ontwerp. Allereerst worden twee representatieve
uitsneden getoond; één voor het noordelijk en één voor
het zuidelijk lint. Deze geven aan hoe de principe
proﬁelen in een min of meer “standaard” situatie
uitgewerkt zijn. Vervolgens worden drie uitsneden
getoond met een duidelijke afwijking van het principeproﬁel of een verbijzonderde inrichting.
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1. Noordelijk lint: Breedlersestraat
De hier getoonde uitsnede ter hoogte van de Breedlersestraat toont hoe de ontwerpprincipes van het noordelijk
lint uiteindelijk tot een uitwerking hebben geleid. Opvallend zijn de brede bloemrijke bermen met Zomereik,
Zomerlinde en Sierkers in wildverband. Het nieuwe
wegprofiel met het middenspoor, is aangegeven. De erven
en erfbeplanting zijn ingepast in het lint, bestaande bomen
worden zoveel mogelijk ingepast. Op één plek wordt de
beplanting onderbroken door een bietenstortplek in de
berm. Ook is het vrijliggend ruiterpad zichtbaar in de brede
bermen.
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2. Zuidelijk lint: Kattenleger
De hier getoonde uitsnede ter hoogte van de Kattenleger
toont hoe de ontwerpprincipes van het zuidelijk lint
uiteindelijk tot een uitwerking hebben geleid. Opvallend is
de strakke dubbele rij essen aan de noordzijde van de weg
in diagonaal verband. Aan de zuidzijde is een bestaande
enkele rij jonge eiken ingepast. Goed zichtbaar is het
vrijliggende fietspad aan de noordzijde van de weg. De
laanbeplanting wordt hier over een lengte van 50 meter
onderbroken door een kruisende strook met een gasleiding.
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3. Verbijzondering: Gebied rondom De Heuvel
In het gebied rondom de weg bij de Kapel op De
Heuvel is er afgeweken van het standaard profiel. De
watergang ten noorden van de weg wordt niet
verplaatst. Deze keuze komt voort uit het respecteren en behouden van het bijzondere reliëf van de
stroomrug bij de Heuvel. Ten zuiden van de weg bij
de Heuvel is een eeuwenoude kavelstructuur
aanwezig. Deze structuur wordt behouden door de
berm aan de zuidzijde van de weg eenzijdig te
verbreden. In het ontwerp is hier gekozen voor het
planten van sierfruitbomen (in plaats van de mix van
eik, linde en sierkers). De sloten worden niet
verplaatst. In deze boomgaard wordt een bijzondere
rustplek met een kleine heuvel ingericht.
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4. Verbijzondering: Buurtschap Baal
Baal is een prachtig buurtschap van enkele woningen en boerderijen gelegen
op de stroomrug in het meest zuid-oostelijke hoekje van Park Lingezegen. Het
maakt onderdeel uit van de oost-west structuur van het noordelijk lint. Het
ontwerp van weg en beplanting wijkt ter hoogte van het buurtschap Baal
bewust af van het principeprofiel. Er is hier gezocht naar een passende
invulling die recht doet aan het kleinschalige buurtschap. Zowel voor de
beplanting als voor de wegverharding is gekozen voor een andere invulling
vanaf de entrees van het buurtschap. De forse laanbeplanting en de typische
wegverharding van het noordelijk lint stoppen bij de grenzen van de bebouwing. In het buurtschap worden de bestaande fruitbomen langs de weg
behouden en deels aangevuld. Het wegprofiel wordt in het buurtschap in zijn
geheel beklinkerd met straatbakstenen in dezelfde kleur en soort zoals

toegepast in de rest van het noordelijk lint. Op deze
wijze wordt het buurtschap gemarkeerd als “pareltje” in
de route van het noordelijk lint. Ter hoogte van de tsplitsing wordt een bijzondere rustplek ingericht. Dit is
een plek voor een informatiepaneel over de
geschiedenis van Baal. De ingreep geeft ook de
mogelijkheid de stenen zuil beter zichtbaar te maken.
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5. Verbijzondering:
Entree gebied bij de
kruising Karstraat
Bij de kruising van het noordelijk lint
met de Karstraat is ervoor gekozen de plek
te markeren door beplanting met sierkersen
(Prunus avium ‘Plena’). Zowel in een veldje als in de
bermen van de knoop van wegen die hier samen komen,
worden de sierkersen in wildverband geplant, zodanig dat
de recreant als het ware “de boomgaard binnen rijdt” als
hij vanaf de Karstraat het park binnenkomt. Op deze
manier wordt deze entree van het park en de recreatieve
route gemarkeerd. Ook wordt bij deze entree een rustplek
gerealiseerd.
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8 Beheer & kosten
Beheerbewust ontwerpen, ontwerpbewust beheren. Het ontwerp moet
leiden tot een duurzame en daarmee voor de langere termijn goed te
onderhouden situatie. Het is daarom van belang het ontwerp te bekijken
door de ogen van de beheerder. Zoals beschreven in hoofdstuk 6, is er bij het
ontwerp voor De Linten vanaf de start van de planvorming intensief overlegd
met de verschillende beheerders Het beheer is zo meegenomen en meegewogen in de ontwerpkeuzes. Andersom geldt hetzelfde: als een plan eenmaal is
gerealiseerd, is het van belang dat de beheerder de plek bekijkt door de bril
van de ontwerper en kennis neemt van de ontwerpgedachten achter het plan.
Dit is nodig om het gewenste beeld ook op de langere termijn te kunnen
garanderen.

Spelregels De Linten voor de beheerder
Het te bereiken eindbeeld van het ontwerp is essentieel en
richtinggevend voor het toekomstig beheer. De essentie
van het ontwerp bestaat uit het creëren van een duidelijk
verschil in karakter en beeld tussen het noordelijk lint en
het zuidelijk lint*. In het beheer is dit vooral van belang
voor de onderdelen bermen en bomen, of te wel het
snoei- en maaibeheer.
* Onderdelen noordelijk lint = Breedlersestraat, Vergert,
Heuvelsestraat, Baalsestraat, Lage Zandsestraat
Onderdelen Zuidelijk lint = Kattenleger, Dikelsestraat,
deel Heuvelsestraat.

Snoei- en maaibeheer noordelijk lint
Het noordelijk lint krijgt een informeel en “verscheiden”
karakter. Voor het beheer van de bomen betekent dit dat
verschillende snoei- en dus groeiwijzen zijn toegestaan. De

(afzonderlijke) boomgroepen moeten worden beheerd als
eenheid. De opkroonhoogtes van bomen mogen van
elkaar verschillen; ook mogen bomen vanaf relatief
geringe hoogte vergaffelen. Het credo is: hoe meer verscheidenheid, hoe beter. Bomen direct langs wegen en
onderhoudspaden moeten hoger worden opgekroond
dan de rest (5,5 m). Zo worden deze bomen niet beschadigd door het verkeer of door het onderhoudsmaterieel.
De bermen van het noordelijk lint zijn ruig en bloemrijk en
worden extensief gemaaid. Een zone direct langs de weg
vormt daarop een uitzondering: hier wordt intensiever
gemaaid voor het recreatief gebruik. De watergangen worden onderhouden vanaf het onderhoudspad in de berm.

Uitgangspunten kostenraming aanleg

Snoei- en maaibeheer zuidelijk lint

Verhardingen

Het zuidelijk lint krijgt een formeel en uniform karakter.
Voor het beheer van bermen en bomen betekent dit ook
eenvormigheid. Dit komt neer op het hanteren van
eenzelfde manier van snoeien en opkronen van alle
bomen en uitgaan van vaste opkroonhoogtes. De bermen
worden intensiever gemaaid dan in het noordelijk lint. De
watergangen worden onderhouden vanaf het fietspad
langs de Kattenleger of vanaf de weg of het onderhoudspad in de berm.

Het ontwerp voorziet in de aanleg van verschillende
soorten verharding het karrenspoorprofiel, fietspaden van
beton en asfalt, ruiterpaden, wandelpaden en onderhoudspaden. Ook de aanleg van inritten naar de kavels
(betonklinkers) en het omvormen van de verharding in
Baal naar klinkerverharding valt onder deze post.

Er wordt momenteel voor het hele Park Lingezegen een
beheervisie opgesteld waarin ook de beheeruitgangspunten voor De Linten staan vermeld.

Voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen is een
separate kostenraming opgesteld. Hierin wordt aangegeven met welke hoeveelheden is gerekend en uit welke
losse maatregelen de werkzaamheden bestaan. Hieronder
de voornaamste onderdelen van de kostenraming voor de
aanleg.

Watergangen
Hier gaat het om het verplaatsen van bestaande watergangen, het graven van nieuwe watergangen, het
aanbrengen van greppels en het aanleggen van duikervoorzieningen.

Groenvoorzieningen
Onder deze post vallen de werkzaamheden voor het
gereed maken van de bermen, de aanplant van bomen en
het inzaaien van gras- en bloemenmengsels.
Verder zijn er posten opgenomen voor de aanleg van
rustplekken en het aanleggen of aanpassen van verkeersmaatregelen.
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Een aantal kosten zijn niet in de raming opgenomen.
Voorbeelden daarvan zijn eventuele aanvullende kosten
en maatregelen met betrekking tot archeologische
vondsten. Ook het aanbrengen, verleggen of verwijderen
van nutsvoorzieningen, het omzetten van rasters en
erfscheidingen zijn niet meegenomen. Buiten de kostenraming vallen engineerings- en onderzoekkosten voor
grond, archeologie, deflectiemetingen en asfaltonderzoeken. Tenslotte vallen het herstel of de renovatie van te
behouden asfaltpaden en het aanpassen van particuliere
erven buiten het ontwerp. Kosten daarvoor zijn dan ook
niet geraamd.

Uitgangspunten kostenraming beheer
De kostenraming voor het beheer is opgebouwd uit
verschillende aspecten van het beheer en het onderhoud.
Onder het beheer van De Linten vallen periodieke posten
zoals het opschonen van watergangen, het maaien van
bermen en de begeleidingssnoei van bomen. De periodieke posten hebben specifieke frequenties die samenhangen
met het type werkzaamheden, maar ook van de vooraf
vastgestelde beheersintensiteit. Om een indicatie van de
kosten voor het beheer te geven, zijn er vanuit dit
definitief ontwerp uitgangspunten opgenomen. Het
definitief bepalen van het beheer en bijbehorende kosten met de in dit rapport beschreven plankwaliteit - zal
gebeuren in het totale beheerplan van Park Lingezegen.
In de kosten van het beheer is ook aandacht besteed aan
het onderhoud van de verharding. Daarbij wordt de
verharding gecontroleerd en waar nodig hersteld. Dat

geldt ook voor calamiteiten; daaronder vallen bijvoorbeeld
werkzaamheden als het onderhoud aan bomen na
stormschade.
Evenals bij de kostenraming van de aanleg is een aantal
kostenposten niet opgenomen in de raming. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het inboeten van bomen of voor
eventuele extra kosten door beperkingen van materieel
met betrekking tot geluidsoverlast en bereikbaarheid.
De beheerraming is gebaseerd op 1 jaar onderhoud en is
van toepassing op een periode van 3 jaar.

64 | De Linten - Park Lingezegen

9 Realisatie en fasering
Grondverwerving De realisatie van de basisuitrusting hangt grotendeels
samen met de mogelijkheid om gronden te verwerven. De wegen en de
huidige bermen zijn in eigendom van de gemeenten. Het nieuwe proﬁel is
echter breder dan het huidige eigendom. Om de plannen te kunnen realiseren is meer ruimte nodig, dus meer grond. Een deel van benodigde grond
wordt waar mogelijk via de Landinrichting Overbetuwe Oost toegedeeld aan
Park Lingezegen. in het Plan van Toedeling. De resterende grond zal op een
andere wijze verkregen moeten worden. Daartoe worden gesprekken en
onderhandelingen ingezet met de betreﬀende eigenaren.

1. verleggen van watergangen;
2. uitvoeren van grondwerk aan de bermen en (mits van
toepassing) wegfundering;
3. uitvoeren van straatwerk;
4. aanbrengen van de beplanting;
In deze werkvolgorde wordt het grootschalige grondverzet
als eerste uitgevoerd. Daarna volgt de afwerking. Deze
werkwijze zorgt dat zo min mogelijk beschadiging van het
nieuwe wegdek of van de beplanting plaatsvindt.

Zicht op realisatie
Het gewenste beeld is een continue en stevige beplantingsstructuur. Niet alle delen kunnen gelijktijdig ingeplant
worden. Daarom is het van belang een maximale termijn
te hanteren voor het inplanten van de verschillende
stukken van de bermen. Idealiter moeten de nog ontbrekende gedeelten van de beplanting binnen 5 jaar na de
eerder geplante delen worden ingeplant.

Werkvolgorde
Voor de te behalen functionele- en beeldkwaliteit en voor
een praktische wijze van uitvoering is het belangrijk een
goede werkvolgorde en fasering te hanteren. Dit is temeer
van belang om goed af te stemmen met de gefaseerde
grondverwerving. De fasering kan vanuit verschillende
perspectieven benaderd worden, zoals hieronder is
beschreven.
Eisen fasering vanuit civieltechniek en kosten:
Vanuit civieltechnisch oogpunt kan de volgende werkvolgorde worden voorgesteld:

Een logische maat om de omvang van een werkvak te
bepalen is een te verplaatsen – traject van een – watergang. Watergangen moeten niet in te korte delen worden
verplaatst. Dit geeft anders veel meerwerk, hogere kosten
en ongewenste scherpe hoeken in het afwateringsstelsel.
Eisen fasering vanuit verkeer en veiligheid:
Voor het functioneren van De Linten is het van belang dat
het sluipverkeer van de wegen af gaat. Hiervoor moet
eerst het utilitaire fietspad langs de Kattenleger worden
aangelegd. Na openstelling daarvan kan de ‘knip’ in de
Breedlersestraat worden uitgevoerd. De toename van het
verkeer op de Kattenleger die daarmee samenhangt, zal
dan niet tot onveilige situaties voor de fietsers op het
zuidelijk lint leiden. Vervolgens kunnen de overige te
herprofileren wegen worden aangepakt, rekening
houdend met het doorgaand en bestemmingsverkeer. De
logische maat vanuit verkeer en veiligheid is een wegvak.
Voorgesteld wordt dat de gemeente de verdere ontwikkeling van de knip op zich neemt.

Eisen fasering vanuit gewenst eindbeeld Linten:
Het noordelijk lint heeft een gevarieerd ruimtelijk eindbeeld als doel. Het beoogde beeld maakt een flexibele,
gefaseerde de aanleg mogelijk. Een logische maat voor de
aanleg van de beplanting is steeds een traject van erf tot
erf. Om een niet al te groot verschil in de beplanting te
laten ontstaan is het van belang dat binnen 5 jaren na
realisatie van het eerste deel de resterende trajecten
worden ingeplant. Het uniforme beeld van het zuidelijk lint
vraagt gelijktijdige aanplant van complete straten. De
aanplant van Kattenleger en de Dikelsestraat moeten zo
kort mogelijk na elkaar plaatsvinden.
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Mogelijke fasering uitvoering
Hieronder wordt een mogelijke werkvolgorde gepresenteerd voor de uitvoering van De Linten. De volgorde vraagt
om maatwerk en kan pas definitief worden bepaald in een
later stadium van dit project.
1. Fase 1 - jaar 1: (zo snel mogelijk na verwerving
benodigde grond)
- Kattenleger / De Plak: aanleg fietspad, verplaatsen
watergangen, aanleg bermen met bomen
- Fietspad en ruiterpad Noord-Zuid door Landbouwland
- Fietspad Baal
2. Fase 2 – jaar 1, als het fietspad langs Kattenleger en De
Plak gereed is
- aanleg noordelijk lint: knip Breedlersestraat en
(her)bestrating
3. Fase 3 - jaar 1 t/m jaar 5
- aanleg bermen met beplanting noordelijk lint in delen:
van erf tot erf waar mogelijk, anders bij verplaatsing
watergang.
- streven overige delen noordelijk lint binnen 5 jaar na
aanvang in te planten
4. Fase 4 - Dikelsestraat:
- start wanneer de grond van het gehele wegvak in bezit
is in verband met het benodigde uniforme beeld van
het zuidelijk lint
- streven aanleg bermen met laanbomen binnen 5 jaar
na aanleg Kattenleger
- aanleg in delen afhankelijk van de te verplaatsen
watergangen

fase 1

fase 3

fase 2

fase 4
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10 Het vervolg: borgen van kwaliteit
Het DO, opmaat voor de feitelijke uitvoering
Het definitief ontwerp van De Linten, hier gepresenteerd, is
de opmaat voor de uitvoering. Het detailniveau van dit ontwerp en de uitwerking van de verschillende technische- en
beheersmatige details zijn zodanig dat direct na vaststelling
van het ontwerp door het bestuur van de parkorganisatie,
een start kan worden gemaakt met de realisatie. Belangrijke
randvoorwaarden zijn uiteraard de beschikbaarheid van de
benodigde grond, het beschikken over de juiste bestemming
en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Het is
van belang dat ook in de uitvoering de kwaliteitseisen voor
De Linten gewaarborgd blijven.

Zorgen voor en borgen van kwaliteit
Deze borging wordt in hoofdlijnen vastgelegd in het ruimtelijke kwaliteitskader voor Park Lingezegen dat in 2011 is
vastgesteld. Daarin is ondermeer vastgelegd dat de ontwerper van dit DO voor De Linten een rol heeft in de realisatiefase. Die rol is van belang bij eventueel noodzakelijk
plandetailleringen, bij het uitwerken van de plannen in
uitvoeringsbestekken, bij de verdere materialisatie van de
plannen en bij de regie op de feitelijke uitvoering van maatregelen. Daarnaast zorgt betrokkenheid van de supervisor
van Park Lingezegen voor het borgen van de kwaliteitsambities op grotere schaal.
In de uitvoering zullen praktische aspecten naar verwachting nog mede sturend worden voor een aantal details in
de inrichting. Het is daarom van belang dat ook in deze fase
een goede verbinding wordt onderhouden met de deskundigen uit het ontwerp.
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MER Park Lingezegen, DHV, Provincie Gelderland, november 2009
Handboek Wegontwerp, CROW Publicatie 164d, februari 2002
Handreiking landbouwverkeer - Wegen met gemengd verkeer buiten de bebouwde kom, CROW-publicatie 240
Plattelandswegen mooi en veilig - een beeldenboek, CROW-publicatie 259
Handboek locatieeisen Gemeente Overbetuwe, gemeente Overbetuwe, januari 2010
Intergemeentelijke Structuurvisie park Lingezegen, SAB Arnhem, februari 2010
Handboek voor Paardensport, KNHS
Een park van formaat, Stuurgroep Park Lingezegen, juli 2008
Masterplan Park Lingezegen, Stuurgroep Park Lingezegen, juli 2008
Samen doorgaan – Prijsvraag Duurzaam Veilig Leven 2000, Margot van den Bos e.a., februari 2000
Landbouwland en De Buitens Doorontwerp, Dienst landelijk Gebied, april 2009
Beeldplan Regionaal Park Lingezegen, Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten, mei 2008
RAAP rapport 822 - Park Overbetuwe Provincie Gelderland – een archeologische verwachtingskaart, maart 2003
Voorontwerp Bestemmingsplan Park Lingezegen, SAB Arnhem, mei 2010
Planwijziging ex artikel 84 van de Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling Overbetuwe – Oost, vastgesteld door
Gedeputeerde Staten van Gelderland, januari 2007
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Bijlagen
Bijlage 1
Op de bijgevoegde CD achterin het rapport.

Inhoud CD:
- Plankaarten en Profielen Definitief ontwerp De Linten
1:2500/ 1:500/ 1:100 (digitaal PDF )
- Samenvatting Bestaande Plankaders
- Rapport Rod’or Referentiestudie Karrenspoorprofiel
Noordelijk lint

Bijlage 2
Ramingen kosten Aanleg en kosten Beheer (separaat)

De Linten - Park Lingezegen | 69

Colofon
Kernteam De Linten
Dienst Landelijk Gebied - Oost

Werkgroep De Linten
Provincie Gelderland

Marian van de Hulsbeek - Senior Ruimtelijk ontwerper
Michaël van Buuren - Hoofdontwerper
Astrid Harsveld - Ruimtelijk ontwerper
Maurice Wenker- Ruimtelijk ontwerper
Marc Doppenberg - Projectleider De Linten
Lei Willems - Procesmanager Park Lingezegen

Jan Willem Kamerman - Parkdirecteur, Park Lingezegen

Rod’or Advies
Marco Quist - Projectleider
Paul Groeneveld- Werkvoorbereider/ technisch tekenaar

Extern
Eric Luiten - Supervisor ruimtelijke kwaliteit Park Lingezegen

Gemeente Lingewaard

DLG Overig

Joost Bruckwilder- Projectleider Park Lingezegen
Ed Vinck/ Rogier Schmitz - Groen & Landschap
Evelien Luggenhorst - Groen & Landschap
Jan Gosselink - Verkeer
Bastiaan Seynaeve - Beheer

Irma Groot Wassink - Aanbesteding & Realisatie
Wouter Langendijk - Aanbesteding & Realisatie
Roel Groot Jebbink - Grondzaken
Kees Buddingh - Ecologie
Christel Op de Haar-Kruse - Grondzaken
Daniëlle Robbertsen-Boon - Landinrichting Overbetuwe Oost
Willy Hoonakker - Grafische vormgeving

Gemeente Overbetuwe
Kees Koppenaal - Projectleider Park Lingezegen
Bas Colen - Groen
Stefan Donselaar - Beheer
Jan Rouw - Verkeer

Gemeente Arnhem
Marieke Sanders - Beheer

Waterschap Rivierenland
Sante Dorigo - Teamleider Rayon Overbetuwe
Bastiaan Heutink - Projectleider Cultuurtechniek
Caspar Joosten - Senior medewerker vergunningen

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen. Als publieke
organisatie met kennis van het landelijk gebied zorgen wij dat beleid wordt uitgevoerd.
Wonen, werken en recreëren in een mooi en duurzaam ingericht Nederland. Met waardevolle
natuur, ruimte voor water en gezonde landbouw. Daar zetten wij ons voor in, samen met
bewoners, overheden en belanghebbenden. Van ontwerp tot realisatie.

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

Dit rapport is een uitgave van:
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Postbus 9079 | 6800 ED Arnhem
www.dienstlandelijkgebied.nl
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