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Een park van formaat
Park Lingezegen, mooi dichtbij

Een landschapspark van formaat
Er gebeurt iets moois tussen Arnhem en Nijmegen. Hier komt een
landschapspark waar in 2014 ruim 160.000 omwonenden hun dagelijkse ommetje of een fietstocht kunnen maken. Een ontmoetingsplek voor iedereen die de drukte van de stad even wil ontvluchten.
Met een omvang van 1.700 hectare, zo’n negen kilometer lengte van
Arnhem-Zuid tot de Waal, en nog eens een kilometer of acht van
oost naar west langs de Linge. Dat biedt volop mogelijkheden om te
recreëren, en dan blijft er ook nog ruimte over voor landbouw,
natuur en water. Echt een landschapspark van formaat.

Martijn Leisink, wethouder Arnhem
Ik zie Park Lingezegen als de nieuwe voortuin van Arnhem.
Natuurlijk hebben we al heel veel groen in en rondom
de stad, maar juist daarom past het zo goed bij Arnhem.
Zo krijgen we straks ook aan de zuidkant een goed toe
gankelijk, groen recreatiegebied. Het is nog lang niet af,
maar er staat veel te gebeuren de komende jaren, zeker
in De Park en Het Waterrijk. Ja, en wanneer het af is?
Ik denk als mensen er rondlopen en snappen hoe dit
park is bedoeld. Dan is het een logisch geheel geworden.
Park Lingezegen is af als het een positief gevoel oproept
bij de bezoekers. Als mensen er graag komen, dan zijn we
geslaagd.

Toegankelijk groen
Met de groeiende bevolking
van Arnhem-Zuid, NijmegenNoord, Bemmel, Huissen, Elst
en Lent groeit ook de behoefte
aan ruimte voor recreatie. Het
gebied tussen deze plaatsen is
op zich wel groen, maar eigenlijk slecht toegankelijk. Er zijn
weinig wandelpaden, voor
fietsers zijn er nauwelijks vrijliggende fietspaden en routes
lopen maar al te vaak dood op
spoor of snelweg. Het was dus
duidelijk: er moest iets gebeuren. Zo ontstond het plan voor
een groot landschapspark
rondom de Linge, met een
prachtig netwerk van fiets-,
wandel- en ruiterpaden, waterwegen, bruggen en tunneltjes.
Met niet alleen een plek om te
recreëren, maar meteen ook
ruimte voor water, natuur en
landbouw. Een groot samenhangend landschapspark,
bestaand uit vijf deelgebieden
met ieder hun eigen sfeer.
Meer daarover in de tweede
helft van deze brochure.

Groene buffer
De bestuurders van de
gemeenten Arnhem,
Lingewaard, Nijmegen en
Overbetuwe, de provincie
Gelderland, het waterschap
Rivierenland, de Stadsregio

Arnhem Nijmegen en
Staatsbosbeheer gingen aan
de slag met plannen maken,
mogelijkheden onderzoeken
en intenties vastleggen. Sinds
december 2010 is er een zelfstandige parkorganisatie die
de uitvoering van alle plannen
slagvaardig ter hand neemt.
Park Lingezegen is nog lang
niet af, maar het is al wel de
groene buffer die de garantie
geeft dat het landschapspark
ook echt groen blijft! Dat er
niet her en der toch plukjes
woningen, hoekjes bedrijventerrein, of randjes glastuinbouw bijkomen. De bestuurders hebben samen bijna 70
miljoen euro vrijgemaakt voor
allerlei inrichtingsactiviteiten
tot 2014 die in het Masterplan
staan. Sinds 2008 zijn er al
meerdere grote en kleine
projecten uitgevoerd, maar er
staat er nog van alles gepland
tot 2014: nieuwe recreatiegebieden, fiets-, wandel- en
ruiterpaden, boomaanplant,
bruggen, waterpartijen,
natuuraanleg, verkeersmaatregelen, dat soort dingen.
De aanleg is gestart en er is
geen weg meer terug: Park
Lingezegen is here to stay!

De entreezuilen
Bij de ingangen van Park Lingezegen zijn karakteristieke
entreezuilen geplaatst. Dan is het voor alle wandelaars,
fietsers en automobilisten duidelijk dat hier het
landschapspark begint.

Naar buiten
Park Lingezegen is vooral een direct uitloopgebied voor de
mensen van de omliggende dorpen en steden. Zij kunnen
in het landschapspark in elk geval fietsen en wandelen, nog
altijd veruit de populairste recreatieactiviteiten. Daarnaast
kunnen zij er skeeleren, kanoën, surfen, vissen en paardrijden.
Of gewoon een boekje lezen in het groen of picknicken met de
hele familie. En dat allemaal dichtbij huis. Daarvoor moet wel
het een en ander gebeuren.

Samenhang
De gezamenlijke bestuurders
hebben op kaart gezet hoe Park
Lingezegen er in grote lijnen uit
moet komen te zien en wat daar
wel en niet bij past. De precieze
invulling van Park Lingezegen
hangt uiteraard ook af van wat
ondernemers, particulieren
en investeerders er van willen
maken.

…de lanen in

Gerrit van Scherrenburg, Staatsbosbeheer
“Het Hollanderbroekbosje, midden in een weiland maar
vlakbij de nieuwe woonwijk Schuytgraaf, bleek een heel
geschikte locatie voor een kinderspeelbos. In de toekomst
kunnen kinderen hier, vlakbij huis maar midden in de natuur,
naar hartelust spelen. Samen met de buurt willen we nu
kijken hoe je dit bosje kunt inrichten als een speelbos. Het
moet uitdagend zijn voor de kinderen, maar het moet ook
duidelijk zijn dat ze er kunnen spelen. Dus we zullen er wel
iets aan voorzieningen moeten maken, maar niet teveel.
We hebben contact met scholen, met de buurt en met z’n
allen gaan we daar een mooi en spannend bos van maken.
Het is groot genoeg zodat natuur en recreatie er goed
samen kunnen gaan.”

voorzieningen er voor gaan
zorgen dat alle bewoners vanuit huis gemakkelijk het groene gebied in kunnen: voor een
ommetje met de hond of een
forse training voor bijvoorbeeld een marathon. En met
ruiterpaden en waterlopen
komt er ruimte voor andere
buitensporten, zodat bijvoorbeeld ook paardenliefhebbers
en watersporters graag in Park
Lingezegen zullen komen.

De paden op…
Park Lingezegen is nu nog
niet overal goed toegankelijk
voor fietsers en wandelaars.
De afgelopen jaren zijn al wel
enkele bruggetjes geplaatst en
wandelroutes aangelegd. De
komende jaren zullen nog meer

De herkenbaarheid zit hem in
duidelijke entreezuilen voor
het gebied, en in bijvoorbeeld
parkmeubilair in de parkstijl.
Maar zeker ook in de beplanting. Het idee is om vier van
de vijf deelgebieden te verbinden via de Singel, een laan
met bomen, een groene zone
waarmee een rondje ontstaat
van 14 kilometer om te wandelen of fietsen. Deze laanbomen maken een geheel van
het landschapspark. Toch
krijgt elk deelgebied een
eigen karakter. Bijvoorbeeld
kastanjes langs het Romeinse
lint in De Park, linden rondom
Het Waterrijk, en kersenbomen in Het Landbouwland en
De Buitens.

Snel en schoon tussen de twee steden
Tussen Nijmegen en Arnhem komt een vier meter breed
snelfietspad, het Rijnwaalpad. Fietsers kunnen op het
nieuwe ﬁetspad in beide richtingen rijden en hebben op het
hele ﬁetspad voorrang op zijwegen. Over de Linge komt een
ﬁetsbrug en onder de A15 een tunnel. Het fietspad is niet
alleen een aantrekkelijk en gezond alternatief voor de files,
maar ook een gemakkelijk startpunt om Park Lingezegen te
ontdekken. Vanuit Schuytgraaf, Huissen, Elst, Oosterhout
en Bemmel komen er toegangswegen tot het Rijnwaalpad.

Blauwe en groene ruimte
In zo’n groot landschapspark is er gelukkig veel ruimte voor
water en natuur. Om zoveel mogelijk rekening te houden
met toekomstige klimaatverandering, wordt deelgebied
Het Waterrijk geschikt gemaakt om water te bergen. De
rustigere delen van deze waterrijke gebieden zijn bovendien bedoeld als natuurgebied. Ook in de rest van het landschapspark is op meerdere plaatsen natuur gepland.

Mathieu Gremmen, lid dagelijks bestuur Waterschap
Rivierenland
Het waterschap moet er onder andere voor zorgen dat de
mensen geen natte voeten krijgen en dat landbouwgebieden
begaanbaar blijven tijdens zware regenbuien. Dat doen we
bijvoorbeeld door wateropvanggebieden te maken. Dat
sluit perfect aan bij Park Lingezegen. Aan de oostkant van
de Rijkerswoerdse plassen gaan we daarvoor een waterrijk
gebied maken. Niet alleen noodzakelijk als opvanggebied,
maar ook prachtig voor de natuur en voor recreanten die er
fietsen of wandelen. Het waterschap is ook verantwoordelijk
voor de waterkwaliteit. Daarom hebben we langs de Linge al
op een aantal plekken natuurvriendelijk oevers aangelegd die
het water van de Linge zuiveren.

Droge voeten
Park Lingezegen biedt ruimte om
water te bergen, zodat de kans op
overstromingen elders kleiner
wordt. Zo komen rondom de
Rijkerswoerdse Plassen uitgestrekte rietlanden en bos
gebieden. Ook brede, veel minder
steile natuurvriendelijke oevers
langs de Linge bieden meer ruimte
voor water. Op andere plekken in
het landschapspark zullen nieuwe
watergangen worden gegraven,
waar mensen en dieren van
kunnen genieten!

Weinig bebouwing en auto’s

In Park Lingezegen is in principe
geen nieuwe bebouwing meer
mogelijk. Hoogstens wordt er
nog iets vervangen of komt er
iets bij wat ten dienste staat aan
het landschapspark, bijvoorbeeld een recreatievoorziening.
Beleefgroen
In De Buitens komen mogelijkNatuurgebieden staan sterker als
ze met elkaar verbonden zijn. Park heden voor nieuwe landgoedeLingezegen is de belangrijke scha- ren, maar dan wel met een
publieke functie die een bijdrakel tussen het Rijk van Nijmegen
en de Veluwe. De rietvelden en de ge levert aan het landschapspark. Bebouwing in nieuwe wijlinten van natuurvriendelijke
ken langs de randen van het
oevers zijn daarvoor onmisbare
schakels. Ook de laanbomen door landschapspark, komt met de
voorkant naar het landschapshet hele landschapspark spelen
park te liggen.
hierin een rol. Maar er staat meer
Het streven is om het hele landte gebeuren. Er zijn nieuwe bossen gepland in De Park en rondom schapspark autoluw te maken,
bijvoorbeeld via snelheids
Landgoed Doornik. In Het
beperkingen of een openstelLandbouwland kan agrarisch
ling voor alleen bestemmingsnatuurbeheer zorgen voor meer
weidevogels, voor schonere sloten verkeer. Bij elk plan, bijvoormet natuurlijke oevers vol leven in beeld voor een evenement of
grote horecavoorziening, zal
en langs het water. En dit alles
goed over de verkeersstromen
toegankelijk, en dus beleefbaar
en parkeerruimte worden nagevoor recreanten.
dacht.

Kunst in Park Lingezegen
Aan de Rijkerswoerdsestraat in Elst staat een kunstzinnige
Vogeltjespoort (links). De poort markeert de toegang tot
het struingebied van Staatsbosbeheer. Op het kruispunt
van de Hydrangea en Azalealaan in glastuinbouwgebied
Bergerden staat een metershoge stoel (midden). Het kunst
werk symboliseert de ontmoetingsplek tussen Bergerden
en Park Lingezegen. Beide kunstwerken zijn gemaakt door
Pieter van der Pol en Aukje Gorter.
De eiPOD (rechtsonder) is een kunstzinnig, groen vogelhuisje van kunstenaar Ton Matton. Sinds 2009 hangen
de eiPODs op verschillende plaatsen in Park Lingezegen.
De totempaal (middenboven), gecarved op de Dag van het
Park 2010, staat bij de middelbare school Het Westeraam.
De Prullenpoort (middenonder), een creatie van Suus
Baltussen, markeert de ingang van Park Lingezegen bij
Restaurant Zijdewinde.
De komende jaren zal er meer kunst verschijnen in het
landschapspark.

De basisuitrusting

De komende jaren wordt gewerkt aan de basisuitrusting van het
park. Dat betekent in ieder geval dat het landschapspark goed
toegankelijk wordt, herkenbaar, meer ruimte voor natuur, water
en landschap. Ook zullen de grootste knelpunten in de infrastructuur worden opgelost. De vijf deelgebieden krijgen hun eerste
‘persoonlijke’ accenten. Om de totale ambitie te realiseren zal er
ook na 2014 nog in het landschapspark geïnvesteerd moeten worden. Een en ander hangt uiteraard samen met de investeringen die
bewoners, ondernemers en andere investeerders zullen doen.
Immers: de overheid kan dit landschapspark niet alleen tot een
succes maken - daarvoor is samenwerking nodig met bewoners,
marktpartijen en andere initiatiefnemers. Alle ideeën zijn welkom,
zo lang ze bijdragen aan de doelen van Park Lingezegen.

Te zien is dat het park bestaat uit vijf deelgebieden:

De Park
Het Waterrijk
Het Landbouwland
De Buitens
De Woerdt

Legenda
centrale
parkeerplaatsen

bestaand bos

kleinschalig recreatief
concentratiepunt
passend in landschap

nieuw bos

ruiterroute en manege

nat bos

kano varen mogelijk

wetland

bestaande stuw

bestaande boomgaard

nieuwe automatische stuw

nieuwe boomgaard

plangrens

houtwal of singel

wegen bestemmings
verkeer

bomenrij

hoofdwegen

ontwikkelen natte oevers

hoofdinfra

natuurontwikkeling droge
component

ontsluiting Bemmel

waterbergingsgebied

tijdelijke ontsluiting
recreatiestrip

kweldijk

toekomstige ontsluiting
recreatiestrip

ecologische stapsteen

spoorlijn

landschappelijke
inpassing A325

snelfietspad
(tracé indicatief)

nieuwe landgoederen en
buitenplaatsen
(locaties indicatief)

fietspaden

pocketparks

wandelpaden

recreatieve trekkers

waterlopen

zoekgebied uitbreiding
golfbaan

Barent Brouwers, bewoner van Schuytgraaf

De Park

Ik ben een paar keer naar de Klankbordgroepvergadering
geweest en heb daar het idee geopperd om een vrijwilligers

Het deelgebied De Park zal straks nog het meest op

groep voor het landschapspark op te zetten. Er wordt

een stadspark lijken. Een mozaïek van lanen, stukken

namelijk veel gepraat over het landschapspark. Dat is
prima, maar ik denk dat er ook wel mensen zijn zoals ik, die
liever de handen uit de mouwen steken en bijvoorbeeld

bos en open gedeelten, doorsneden door paden,
biedt volop mogelijkheden tot recreëren voor vooral

meehelpen met zwerfafval opruimen, bomen snoeien, routes

inwoners van Elst en Schuytgraaf. Het deelgebied is

uitzetten en onderhouden, evenementen ondersteunen,

vernoemd naar voormalig kasteel De Park, waarvan

dat soort dingen. Ik woon in Schuytgraaf en soms denk ik

de contouren en de oprijlaan nog te herkennen zijn.

wel eens dat het goed is als er meer zichtbaar wordt van het
landschapspark. Mensen zien graag vooruitgang. Misschien
kunnen we daar als gebruikers en bewoners een handje

Dwars door De Park loopt het Romeinse Lint, een
markante brede parkzone. In deze zone ligt een

bij helpen. Geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden:

watergang met een voet- en fietsverbinding, gelegen

brou0706@planet.nl

op een oude loop van de Rijn in de Romeinse tijd.

Wat gaat er gebeuren
tot 2014?
Het Romeinse Lint wordt
aangelegd, met watergang
en kastanjebomen. Er komen
fiets-, wandel- en ruiterroutes,
waarvoor een tunneltje onder
het spoor nodig is. De oude
kasteelplaats wordt ingericht
als bijzonder parkje. De bebouwingsrand van Schuytgraaf
zal zo worden ontworpen dat
deze optimaal aansluit op
Park Lingezegen, dus met de
huizen naar het landschapspark gericht.

Wat is er verder mogelijk?
Het raamwerk kan door of
samen met particulieren verder worden ingevuld. Zo moet
er een passende bestemming
komen voor het fruitproefbedrijf De Santacker, kan de
golfbaan mogelijk openbaar
worden uitgebreid in het
landschapspark, en zou de
voormalige kasteelplaats heel
geschikt kunnen zijn voor een
horecagelegenheid, eventueel in combinatie met een
museum.

Hoe zou het zijn in 2025?
… stadspark met lanen, bos
en speelweides … voorbijflitsende skeeleraars,
langssjokkende joggers …
vrijmarkt, een concert …
kanovaren op een mooie
zomerdag … relaxen op een
terrasje … tegen de avond
barbecuegeuren ... ruimte
om te flaneren … ruimte om
te ontmoeten …

Rob Gremmen, voorzitter Klankbordgroep
“De meeste leden van de klankbordgroep, misschien wel
alle leden, gaan er van uit dat het park er komt voor een zo
breed mogelijk publiek: wandelaars, fietsers en recreanten
die ontspanning zoeken langs of op het water. Daarom
hadden we er moeite mee dat de golfbaan wilde uitbreiden
in juist het drukste deel van het park: tussen Elst en Arnhem.
Weliswaar zou dat deel openbaar worden, maar we wilden
toch niet dat mensen het idee hadden dat ze te gast waren
bij de golfers. We kunnen wel leven met het feit dat de
uitbreiding vooralsnog beperkt blijft tot een hoek in het
gebied.
Daar zijn we als klankbordgroep de afgelopen tijd veel mee
bezig geweest, maar dat was niet het enige. We kijken
ook al vast vooruit naar wat er nog moet gebeuren als de
basisuitrusting straks is aangelegd. Betrokkenheid van
omwonenden is van groot belang; het gaat minder om
plannen en meer om het gebruik van het park. Wellicht
moet er iets als een gebruikersraad komen. In vervolg op
de basisuitrusting denken we dat er toch nog wel iets te
sleutelen valt aan de noord-zuidroutes door het park, aan
de entrees met parkeerplaatsen en de verkeerssituatie in
en om het park in het algemeen. Op die manier willen we
ons steentje bijdragen om iets moois te maken van Park
Lingezegen.”

Het Waterrijk
Het Waterrijk is vooral een waterlandschapspark. Water is
waar het om draait in dit deelgebied: water om te bergen,
water om te spelen en water voor natuur. Het gebied rond de
Rijkerswoerdse Plassen wordt natuurlijker en natter, en is behalve voor waterberging ook bij uitstek geschikt voor waterrecreatie. Ook de Linge zal een natuurlijker uiterlijk krijgen,
en zo aantrekkelijker worden voor fietsers en wandelaars.

Floris van Amerongen, Van Amerongen training en buitensport
We zitten hier natuurlijk prachtig met ons bedrijf. Kijk toch
eens, wat een uitzicht! In de zomer gebruiken we de eilandjes
en vanaf hier kunnen we vlottentochten maken of kajakken.
Op de wal hebben natuurlijk de hindernisbaan. Als we hier ooit
nog een mooie houten accommodatie mogen bouwen met een
buitenklimwand, zitten we helemaal oké. Aanvankelijk zagen
de bestuurders het niet zo zitten dat we hier als recreatiebedrijf
zouden blijven. Maar samen met de architect die ook het
hele plan voor Park Lingezegen heeft getekend, hebben we
een opzet gemaakt die goed in de omgeving past. We zitten
vlakbij de stad, vlakbij de drukte, maar toch op een lekker ruig,
natuurlijk terrein waar mensen zich prima kunnen uitleven in
de natuur.

Wat gaat er gebeuren
tot 2014?
Er komt meer ruimte voor
waterberging. Tegelijk met de
graafwerkzaamheden wordt
een padenstructuur aangelegd
en twee natuurverbindingszones. Er komen doorgaande
fietspaden en ommetjes voor
wandelaars die aansluiten op
de bebouwing. De Kruisstraat
zal alleen nog voor fietsers en
wandelaars toegankelijk zijn.

Wat is er verder mogelijk?
Het Waterrijk biedt ruimte
voor grootschalige activiteiten, bijvoorbeeld outdoorsporten.

Hoe zou het zijn in 2025?
… water in de hoofdrol …
surfen op de Rijkerswoerdse
Plassen … nieuwe rietzones
… lekker vissen, kanoën,
wandelen, fietsen … spelen,
ontdekken … ruimte voor
natuur … ruimte voor water …
ruimte om tot rust te komen,
de natuur te beleven …

Recreatieboulevard
Een bijzonder onderdeel van Het Waterrijk wordt de
‘recreatieboulevard’. Het idee is om na 2014 aan de uiterste
oostkant van de Rijkerswoerdse Plassen een boulevard aan
te leggen waarlangs van alles te beleven is. Denk aan een
drijvend zwembad, kunst in het water, een loungecafé en
een duik- of roeivereniging. Sporten, spelen, ontdekken,
onthaasten. Het moet een plek met uitstraling worden waar
bewoners trots op kunnen zijn, een bijzondere plek in Park
Lingezegen, zoals in de montage hieronder.

Het Landbouwland
In Het Landbouwland behouden boeren hun plek. Het
gebied is door zijn weidsheid aantrekkelijk om in te
fietsen of skeeleren, of om een flinke wandeltocht of
buitenrit te maken. Voor zulke vormen van ontspanning zullen dus zeker meer mogelijkheden komen.
Uiteraard biedt het landschapspark boeren de kans
om nieuwe activiteiten te ontplooien, zoals een boerderijwinkel of een bed&breakfast.

Wat gaat er gebeuren
tot 2014?
In dit gebied komt een netwerk
van fiets- en wandelpaden,
en mogelijk ook ruiterroutes.
Deels vallen deze paden samen
met twee natuurverbindingszones. Er komen kleine parkjes
die op een bijzondere, eigen
wijze worden ingericht, bijvoorbeeld door kunstenaars.

Wat is er verder mogelijk?
Het Landbouwland biedt bij
uitstek mogelijkheden om de
band tussen stad en land te
verstevigen. Boeren kunnen
naast hun boerenbedrijf een
neventak beginnen in de educatie, horeca of verkoop aan huis.
Het gebied is door zijn omvang
en openheid ook heel geschikt
voor duursporten.

Hoe zou het zijn in 2025?
… ongekende vergezichten …
lekker lang fietsen, stevig wandelen, een flink eind rechtdoor
skeeleren … boeren aan het
werk … sapjes, hapjes, streekproducten op de boerderij
… zien hoe voedsel groeit en
bereid wordt … schoolklassen
en verjaarspartijtjes op de boerderij … de Betuwe proeven …

De Buitens
De Betuwe in het klein, dat is het karakter van De Buitens. Gelegen op de veilig hoge oeverwal, is dit gebied
van oudsher dichter bewoond. Dit is dan ook de enige
plek waar nog uitbreiding van de bebouwing mogelijk is,
in de vorm van landgoederen of nieuwe erven. Uiteraard
onder de voorwaarde dat het verrijkingen van het landschap en het landschapspark zijn.
Barth van Eeten, wethouder Lingewaard
Midden in een gebied waar bijna 450.000 mensen wonen,
komt een grootschalig landschapspark. In dit Park Lingezegen kan nu al naar hartenlust gerecreëerd worden, ook al is

Wat gaat er gebeuren tot 2014?

Hoe zou het zijn in 2025?

het nog niet af. We richten het zo in dat er van alles te doen

Deelgebied De Buitens krijgt
fiets-, ruiter- en wandelpaden
die aansluiten op de andere deelgebieden. Twee archeologische
vindplaatsen worden aangekleed
tot kleine parkjes, zodat recreanten ze kunnen bezoeken.

… kleinschalig Betuws landschap
… bloeiende kersenbomen in
het voorjaar … fietstochtjes,
ommetjes, buitenritten te paard
… nieuwe landgoederen, nieuwe
bebouwing … dynamiek en ontwikkeling … verkoop van streekproducten aan huis… vermaak,
ontspanning, verpozen … congrescentrum, concertpodium,
themapark …

is: fietsen, wandelen, kanoën, zwemmen. Maar er blijft ook
boerenland over. In 2012 leggen we de ontbrekende schakels
in het fietspad tussen Huissen, Bemmel en Elst aan. En tussen
nu en eind 2013 worden er nog meer wandel- en fietspaden
aangelegd, wordt de lanenstructuur aangebracht, worden
er bankjes geplaatst, zodat de basisstructuur er dan ook
echt is – zoals we hadden afgesproken. Niets staat dit nog
in de weg, want alle plannen zijn goedgekeurd en het geld is
gereserveerd.
Alleen in Waterrijk ligt het iets anders: daar wachten we
met het graafwerk tot we weten waar de grond die vrijkomt,
naar toe kan. Zo zullen bezoekers het park beetje bij beetje
zien groeien en telkens iets nieuws ontdekken. Dat maakt het
alleen maar interessanter.

Wat is er verder mogelijk?
Particulieren krijgen er de kans
een eigen erf of landgoed te
creëren, als ze tegelijkertijd
investeren in het landschapspark,
bijvoorbeeld door een wandelpad
aan te leggen of een boomgaard
te planten. Eventuele nieuwe
landgoederen moeten openbaar
toegankelijk zijn. Wat ook heel
mooi zou passen in De Buitens is
een themapark over de glastuinbouw, bijvoorbeeld in een bijzonder glazen gebouw, een soort
Crystal Palace.

De Woerdt
Deelgebied De Woerdt sluit mooi aan op de landschapszone in de Waalsprong. Het gebied markeert
de overgang van stad naar platteland. Stadsbewoners
komen hier bij de boer streekproducten kopen, of
wat drinken tijdens een fietstochtje of wandeling.
Door de vele boomgaarden en het beschermd dorpsgezicht van Ressen, de lanen van het landgoed
Doornik, is wandelen en fietsen sowieso populair in
dit gebied.

Wat gaat er gebeuren tot
2014?
In De Woerdt komt een fijnmazig netwerk van fiets- en
wandelpaden, met typerende
rijkbloeiende hagen en houtwallen erlangs. Dit netwerk zal
goed aansluiten op de landschapszone in de Waalsprong.
De A15/Betuweroute wordt
landschappelijk ingepast. Ook
komen er nieuwe waterpartijen,
lanen en bos.

Pièrre Disveld, eigenaar restaurant Zijdewinde

Wat is er verder mogelijk?

Dat wij hier nu met ons restaurant zitten heeft alles te maken

In de omgeving van Huize
Doornik liggen nu al restaurant
Sprok, het Wijnfort en restaurant Zijdewinde. Dit zou een
mooi centrum kunnen worden
voor slow food of streekproducten. Ondersteuning van de

met Park Lingezegen. Ik wilde al heel lang iets in de horeca,
maar kreeg geen duidelijkheid over de mogelijkheden. Die
kreeg ik opeens wel door de plannen voor het landschapspark.
Nu de kassen weggaan, wil ik de zaak uitbreiden met een
bed & breakfast. Tegelijkertijd wil ik dan de zijdewinde gaan
herstellen.
Sinds het jaar 1200 loopt hier een dwarsdijkje, de sidewende.
Dit dijkje was voorheen de grens tussen de buurtschappen
Lent en Doornik en tegelijkertijd een vluchtdijkje rondom de
kolk. De toeristen die hier fietsen, iets komen drinken of eten,
geef ik zo ook nog wat mee over de historie van het gebied.

actieve vrijwilligersgroep kan
in korte tijd veel tot stand
brengen.

Hoe zou het zijn in 2025?
… overgang tussen stad en
platteland … boeren maken
streekproducten en ‘slow
food’ … burgers kopen zuivel,
vlees, fruit en groenten …
fietsen tussen de boomgaarden … beschermd dorpsgezicht van Ressen … struinen
langs de lanen van Doornik …

Louis en Corrie Dolmans, Stichting Doornik Natuurakkers
Park Lingezegen gaf ons de mogelijkheid om hier een paar
natuurlijke akkers in te richten. Dat betekent geen kunstmest,
geen bestrijdingsmiddelen, maar wel biologisch graan en brede,
kruidenrijke akkerranden. Wij zetten ons vooral in voor de
akkervogels, die de afgelopen decennia drastisch achteruit zijn
gegaan. De akkers staan ten dienste van de natuur, maar we
hebben inmiddels afspraken met een bakker die van ons graan
biologisch brood gaat maken. Het mooie is dat we tegelijkertijd
kunnen laten zien hoe het landschap er in deze streek vroeger
uitgezien moet hebben. Dat geeft dus weer een extra dimensie
aan Park Lingezegen. Mensen kunnen zo het landschap, de
geschiedenis en de natuur vlakbij huis intens beleven.

28. Eetcafe de Klomp
(www.restaurantdeklomp.nl) Rijksweg Noord 129, Elst,
tel. 026-3810396
29. Restaurant Zijdewinde
(www.zijdewinde.nl) Waaldijk 26, Bemmel,
tel. 024-3222661

tel. 0481-351223

Kanovaren
Wie wil kanovaren kan terecht op de Rijkerswoerdse Plassen.
Kano’s zijn daar te huur bij Van Amerongen Training en Buitensport, 06-42221501. U kunt met een eigen kano ook een tocht
maken op de Linge. Langs de Linge zijn diverse op- en afstapplaatsen.

30. Theeschenkerij Epona
(www.depaardenmaat.com) Rijkerswoerdsestraat 21,
Arnhem, tel. 026-3230050
31. Fruitbedrijf de Woerdt
(www.dewoerdt.nl) landwinkel, appelplukdagen, broodbaklessen, Woerdsestraat 4, Ressen, tel. 0481-464027
32. Lunchcafe bij Zorgboerderij de Buitenplaats
(www.debuitenplaats-arnhem.nl) lunch, workshops,
vergaderen, Marasingel 19, Arnhem, tel. 026-3822822
33. Intratuin
Nieuwe Aamsestraat 94, Elst,
tel. 0481-371 371

Zwemmen in de open lucht
Strandbad van de Rijkerswoerdse plassen (hele jaar
toegankelijk van 6.00 tot 22.00 uur)

lingen, Vierakkerstraat 39, Huissen, tel. 026 - 3255058

35. Camping Rijkerswoerd

41. Kapel van Onze Lieve Vrouw van de Bloeiende Betuwe en

Recreatie in Park Lingezegen
Rijkerswoerdsestraat 10/12, Elst, tel. 026-3231328

36. Manege en Vakantieboerderij De Hoeven
(www.dehoeven.com) Hollanderbroeksestraat 28, Elst,
tel. 0481-371553
37. Gastenverblijf Doornikshof
(www.doornikshof.nl) Waaldijk 24, Bemmel,
tel. 024 – 3221095, 06-15578828

Luisterkei De Heuvel

ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog, tegenover
de Heuvelsestraat 14, Bemmel

42. Kunstwerk ‘De stoel’
symboliseert de ontmoeting tussen glastuinbouw en park
43. Kasteel Kinkelenburg in Bemmel uit 1300
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Zwem en duiken

Park. Op www.parklingezegen.nl en op de recreatiekaart
en staan bij ‘eropuit’ alle mogelijkheden op een rij.
Laat u verrassen!

Ommetjes in Park Lingezegen
In Park Lingezegen komen steeds meer mogelijkheden voor

Informatiepunten

korte of langere, maar altijd gevarieerde wandelingen. Het

Ommetje DoornikdePas voert de wandelaar
langs een polderwww.parklingezegen.nl

Recreatiekaart

Op de website van Park Lingezegen ziet u hoe het park er in de
en rivierlandschap met mooie uitzichten, karakteristieke
nabije toekomst uit zal gaan zien. U kunt er ook terecht voor het
laatste nieuws, er-op-uit tips en kinderenactiviteiten.
gebouwen en kleine landschapselementen.
Er zijn veel
Infopunt Park Lingezegen (Intratuin)
historisch markante punten waar het de moeite
waard is even
Nieuwe Aamsestraat 94, 6662 NK Elst
www.intratuin.nl/elst
stil te staan en te genieten. Langs een deel
van de route zijn
www.vvvarnhemnijmegen.nl
heggen gevlochten: het landschap krijgt hiermee
zijn oude
De Park

karakter een beetje terug.
Het Waterrijk

tel. 0900-112 23 44 (bijz. gesprekstarief)
Bezoekadres: Stationsplein 13, Arnhem
Bezoekadres: Keizer Karelplein 32H, Nijmegen

Ommetje Schuytgraaf ligt aan de rand van Arnhems

www.lingewaard.nl/cultuur en recreatie
tel. 026-3260453
Bezoekadres Gemeentekantoor Bemmel
Kinkelenburglaan 6, Bemmel
Bezoekadres Stadsmuseum Hof van Hessen
Vierakkerstraat 39, Huissen
(beperkte openingstijden)

Hollanderbroekbosje heen. Dicht bij de stad en toch het gevoel

van vrijheid, natuur, rust en stilte. Speciaal voor deze route is een
bruggetje aangelegd,
zodat de wandelaar de route gemakkelijk
De Buitens
vanuit Schuytgraaf kan lopen.

De Woerdt

VVV van Overbetuwe
in hotel ‘Het Wapen van Elst’
Dorpsstraat 28 , Elst

Projectbureau Park Lingezegen
Industrieweg Oost 21
6662 NE Elst
tel. 088-0109333
e-mail post@parklingezegen.nl
@parklingezegen
Colofon
Uitgave: Projectbureau Park Lingezegen, juni 2012
Fotografie: Hanne van der Woude, Rita van Biesbergen,
Pieter van der Pol, Jocelyn Stein
Ontwerp en productie: Het Lab - ontwerp en advies, Arnhem

Park Lingezegen is een groot landschapspark in aanleg tussen
Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen met veel ruimte voor
mensen, landbouw, natuur en water. In en rond het park
kunt u fietsen en wandelen, kanoen, lekker eten en drinken,
paardrijden, golfen, vogels kijken en kastelen bezichtigen.
Laat u verrassen door de diversiteit van de verschillende
deelgebieden:
De Park
Deelgebied De Park zal nog het meest
op een stadspark lijken. Een mozaïek van
lanen, stukken bos en open gedeelten,
doorsneden door paden, biedt volop mogelijkheden tot recreëren.
Het Waterrijk
Water staat centraal in Het Waterrijk: water
om te bergen, water voor natuur en water om
in te zwemmen, surfen of kanovaren. Maar dit
deelgebied leent zich ook prima voor wandelingen, fietstochten of buitenritten.

nieuwste woonwijk. Het gaat door het nieuwe speelbos in het
Het Landbouwland

Welkom

wandelen * fietsen * paardrijden
spelen * zwemmen * varen *
skaten * logeren *
dineren *
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Het Landbouwland
In Het Landbouwland houden boeren
blijvend een plek. Het gebied is door zijn
weidsheid aantrekkelijk om in te fietsen of
skeeleren, of om een flinke wandeltocht of
buitenrit te maken.
De Buitens
Een kleinschalig stukje Betuwe, dat is het
karakter van De Buitens. Dit deelgebied
krijgt fiets-, ruiter- en wandelpaden die
aansluiten op de andere deelgebieden.
De Woerdt
Deelgebied De Woerdt markeert de overgang van stad naar platteland. Stadsbewoners komen hier bij de boer streekproducten kopen, of wat drinken tijdens
een fietstochtje of wandeling.

Feiten en cijfers

Omvang Park Lingezegen: 1700 hectare
Recreatiegebied voor: 160.000 omwonenden
Beschikbaar voor eerste fase inrichting (tot 2014):
68,5 miljoen euro
In te richten als openbaar toegankelijk gebied:
voor 2014 vastgesteld 370 hectare,
streefcijfer voor 2025 is 500 hectare
Blijvende landbouwbestemming: circa 300 hectare
Nodig voor waterberging: minimaal 28 hectare
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Contact
Projectbureau Park Lingezegen
Industrieweg Oost 21
6662 NE Elst
088 01 09 333
e post@parklingezegen.nl
i www.parklingezegen.nl
Volg ons op Twitter @parklingezegen

De zegen van de Linge

Eigenlijk is de Linge in dit deel van de Betuwe een kanaal dat is gegraven om water af te voeren uit
het gebied. Bijzonder is dat de Linge in tijden van droogte juist ook water aanvoert. Via een
uitgekiend systeem van sloten en stuwtjes heeft de hele Over-Betuwe dus altijd voldoende water en
wordt wateroverlast zo veel mogelijk beperkt. De grotere sloten die uitkomen op de Linge worden
zegen genoemd: Huissensche Zeeg, Breedelaarsche Zeeg, Rijkerswoerdse Zeeg, Bemmelsche Zeeg.
Samen met de Linge vormen deze zegen de ruggengraat van Park Lingezegen.

