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‘Lentse grond’ in stijl
gepresenteerd
In zestig jaar tijd bloeide de glastuinbouw in de regio Lent op, om ook
weer bijna helemaal te verdwijnen.
Lokaal024 begon een project om
tuinders – jong en oud – hun verhaal
te laten vertellen. Het resultaat, het
fotoboek met cd ‘Lentse grond –
meegaan in de stroom van verandering’, werd zaterdag 15 september
gepresenteerd. Speciaal voor de
gelegenheid werd een selectie foto’s
uitgeprint en geëxposeerd. De presentatie vond plaats in de kas achter
restaurant Zijdewinde, bij de ingang
van Park Lingezegen.
Een speciale locatie, legt organisator
Marianne Hermans uit: “Eigenaar
van Zijdewinde, Pierre Disveld, is
een voormalig tuinder die later een
restaurant begonnen is. In de kas
komen verleden, heden en toekomst
bij elkaar. Het oog van de camera laat
de schoonheid van verval, leegstand
en afbraak zien, hier en daar met
een vleug nostalgie. Je ziet hoe het
er vroeger uit heeft gezien, hoe het
er nu uitziet – kaal – maar ook hoe
de toekomst eruit ziet, want Pierre
heeft in de kas tomaten staan die hij
in zijn restaurant gebruikt. En dat is
wat we met het project willen: een
beeld schetsen van de stroom van
verandering in de tweede helft van de
twintigste eeuw.”
Park Lingezegen is één van de sponsoren van het project. Binnen het park
hebben veel kassen gestaan. Park
Lingezegen heeft een aantal foto’s
van het project gekocht, die in het
park een plek zullen krijgen. De foto’s
van de expositie blijven voorlopig nog
even hangen in het restaurant. Daar is
ook het boek te koop.
www.lokaal024.nl
www.zijdewinde.nl

Lingezegen. Ze zijn nu als één kunstwerk
verzameld opgehangen aan de hulpwarmtecentrale van Nuon. Ze vormen
daar een mooie aanvulling op de in de
gevel ingemetselde nestkasten, waar
de vogels dit voorjaar ook weer goed
gebruik van hebben gemaakt.
Ook bij het terras van boerderij De
Buitenplaats, schuin tegenover de
hulpwarmtecentrale, hangen nu twee
eiPODs. De felgekleurde nestkastjes en
de ingezaaide bloembedden maken de
boerderij niet alleen aantrekkelijk voor
vogels. Ook de lunchgasten konden
deze zomer genieten van de bloemen en
vrolijke kastjes bij het terras.

Met Staatsbosbeheer
lekker warm de
winter in…
Als voorbereiding op de koude wintermaanden kon iedereen op zaterdag 6
oktober gratis haardhout ophalen in
het speelbos bij Schuytgraaf. Afgelopen jaar zijn er bomen verwijderd
uit dit speelbos. Sommige waren op
leeftijd en werden te gevaarlijk voor
wandelaars en spelende kinderen. De
grote takken die nog in het speelbos lagen, leenden zich prima om te worden
verzaagd tot haardhout.
Een klassieke win-winsituatie: het
speelbos is weer opgeruimd en de
voorraad haardhout van de omwonenden is weer op peil!

Bestuurslid Ruud Mooij van Park
Lingezegen, business manager Harrie
van der Wielen van Nuon en bedrijfsleider Ria Bosman van De Buitenplaats onthulden voor de zomer de
eiPODs, de kunstzinnige nestkastjes
van Park Lingezegen, op hun nieuwe
locatie. Zij deden dit samen met de
‘tuingroep’ van boerderij De Buitenplaats, die ook symbolisch een
bloembed met aantrekkelijke planten
voor vogels inzaaide.
De eiPODs, opvallende groene
nestkastjes die in 2009 zijn ontworpen door Ton Matton, hingen de
afgelopen jaren verspreid door Park

Salamanders kunnen straks poedelen in het Spiegelbos
In het Spiegelbos van Lingewaard is een poel aangelegd
voor kamsalamanders. Deze zeldzame, beschermde dieren
hebben een voorkeur voor een kleinschalig landschap waar
zij hier en daar ondiep water kunnen vinden. De poel is bedoeld als vervanging voor hun leefgebied dat verloren gaat
bij de verlegging van de dijk in Lent. De nieuwe poel is aan-

gelegd in de buurt van de picknicktafel in het Spiegelbos.
Komend voorjaar, als de poel ecologisch geschikt is, worden de kamsalamanders ‘verhuisd’ van hun oude naar hun
nieuwe stek. De aanleg van de poel past in het ontwerp van
de Woerdt zoals dat eind 2011 door het Dagelijks Bestuur
van Park Lingezegen is vastgesteld.

Het meldpunt voor klachten en vragen over werkzaamheden in Park
Lingezegen krijgt steeds meer vorm. Dankzij dit meldpunt kunnen
mensen met hun opmerkingen terecht op één plek en zullen meldingen beter en sneller worden afgehandeld. Spin in het web is Francien
van Dijk, die ervoor gaat zorgen dat alle binnenkomende vragen
sneller worden doorgesluisd naar de juiste persoon. Een protocol
zal daarbij de richtlijn vormen voor de manier waarop meldingen het
best afgehandeld kunnen worden. Met projectleiders, gemeenten en
overige participanten, worden afspraken gemaakt over de afhandeling van deze vragen. Francien: “Ik wil een meldpunt opzetten voor
een klachtenafhandeling van A tot Z. Het meldpunt moet niet alleen
zorgen voor een snellere afhandeling van klachten en vragen, ook de
kwaliteit en nazorg krijgt de nodige aandacht.”
Het meldpunt is nu al bereikbaar. Berichten via post@parklingezegen.nl.
Telefonisch via (088) 01 09 333, of (088) 01 09 305

Verregende Dag van
het Park
Vlak voor de zomer vierde Park Lingezegen de Dag van het Park. Helaas werkte
het weer niet mee. Het was een koude
en natte dag. Toch gingen veel activiteiten gewoon door.
Zo onthulde Barth van Eeten, bestuurslid van Park Lingezegen, bij restaurant Zijdewinde de Prullenpoort, een
ontwerp van kunstenares Suus Baltussen. De poort is gevuld met afval dat
scholieren uit het park hebben gehaald.
De jonge bedenkers van de naam van de
poort ontvingen een VVV-bon.
De burgemeester van Lingewaard,
Harry de Vries, en Henk Kok, wethouder in Arnhem, onthulden samen de
aankleding van de Exodus wandelroute
bij Huissen. De route symboliseert de
evacuatie van bewoners aan het eind van
de Tweede Wereldoorlog.
En de Overbetuwse wethouder Frank
van Rooijen onthulde de Lingemobiel,
een ontwerp van architect Wim Kol, bij
het nieuwe Cool Nature speelterrein in
de wijk Westeraam. Boerderij Lingezegen zal dit mobiele klaslokaal gaan
gebruiken voor lessen over natuur en
milieu.

Dianne levert stukje aan (150 woorden). Als voorbereiding op de koude
wintermaanden kon iedereen op zaterdag 6 oktober gratis haardhout ophalen in het speelbos bij Schuytgraaf.
Afgelopen jaar zijn er bomen verwijderd uit dit speelbos. Sommige waren
op leeftijd en werden te gevaarlijk voor
wandelaars en spelende kinderen.

Beleef
Lekker fietsen in het
park
Altijd al eens een mooie ronde willen
fietsen door het park? Het Regionaal
Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen heeft een fietsroute uitgezet via
de landelijke fietsknooppunten. Dit
‘Rondje Lingezegen’ van ongeveer 38
km leidt u o.a. langs Restaurant Zijdewinde, Fruitbedrijf de Woerdt en de
Historische Tuin van Lent. Via parklingezegen.nl en lekkerfietsen.nl kunt u
de route downloaden. Een papieren
versie vraagt u op bij het projectbureau Park Lingezegen, 088 01 09 333,
post@parklingezegen.nl.

Op zaterdag 25 augustus was iedereen
welkom in de vernieuwde Landwinkel
van Fruitbedrijf De Woerdt in Ressen.
Veel mensen kwamen op de feestelijke
gebeurtenis af. Harry de Vries, burgemeester van Lingewaard, opende
om half 11 de vernieuwde winkel. De
heropening was onderdeel van de open
dag van het bedrijf. Bezoekers konden
proeven van een chocoladefontein, producten van de streekbakker en natuurlijk
van heerlijke zelfgemaakte fruitproducten. Ook kon men zien hoe een echte
imker te werk gaat. Daarnaast was er
voor kinderen veel te doen: van springen
op het springkussen tot het maken van
een ritje op een pony.

Eerst zoeken naar bommen, dan pas graven
De plannen voor Park Lingezegen liggen al geruime tijd op tafel. Dus waar is het wachten nog
op, zou je zeggen. Welnu, op het sein ‘veilig’. “Eerst moet worden nagegaan of er munitie
uit de oorlog in de bodem zit, of dat er archeologische vondsten te verwachten zijn”, vertelt
Anton de Kleijn van het projectteam.
Half september is het bodemonderzoek begonnen. “Dat
bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst kijken we
of er ergens nog een onontplofte bom, munitie of granaten
liggen. Dat gebeurt door middel van detectie. Vinden we
een verdachte locatie, dan wordt die grondig onderzocht.
Als er dan echt iets wordt gevonden, dan gaan we uiteraard
over tot ruiming.” Op die manier wordt het hele gebied
nauwkeurig uitgekamd. Pas wanneer een gebied met zekerheid explosief-vrij is, nemen we andere zaken onder de
loep. Dan meten we de terreinhoogte exact in, bepalen we
de samenstelling en de kwaliteit van de grond, en stellen
we vast hoe hoog het grondwater staat.” Als laatste volgt

een archeologisch onderzoek. “Wat dat betreft leven er
verwachtingen over wat er aanwezig is, maar onderzoek
moet uitwijzen waar en wat er nu precies in de grond zit.”
Al deze onderzoeken nemen naar verwachting drie tot
vier maanden in beslag. Het uiteindelijk doel is te kunnen
starten met de aanleg van de basisuitrusting van Park Lingezegen. De Kleijn: “De verwachting is dat we die gewoon
aan kunnen leggen, want de vooronderzoeken geven geen
aanleiding om te denken dat er een kink in de kabel komt.
Dat betekent dat alles gewoon volgens planning wordt
aangelegd . Wel zullen de conclusies van deze onderzoeken
de precieze manier van werken bepalen.”

’Natuurelement C’ wordt ingericht en is aan
andere naam toe

Tester ‘Rondje
Lingezegen’ gezocht!
Wilt u bovenstaande route te fietsen
en uw mening erover geven ? Park
Lingezegen zoekt een vrijwilliger die
het ‘Rondje Lingezegen’ wilt testen
voor de rubriek ‘De Recreatietest’. Interesse? Neem dan contact op met het
projectbureau Park Lingezegen, 088 01
09 333, post@parklingezegen.nl. Wij
zijn benieuwd naar uw mening!

Veel activiteiten worden gefinancierd door
het Europese subsidieproject C-Change.

Succesvol
samenwerken
aan natuureducatie
Staatsbosbeheer heeft op verschillende locaties in Park Lingezegen
educatieprojecten gelanceerd samen
met verschillende organisaties op het
gebied van natuur- en milieueducatie. Dit jaar profiteerden hier al ruim
350 kinderen van. Zo kunnen kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van
het basisonderwijs meedoen met de
projecten ‘Natuursprong’ en ‘Woordvoerders van de Natuur’.

Natuursprong

Het educatieve programma ‘Natuur-sprong’
is gericht op de groepen 5 en 6. Het is vooral
een speel- , beweeg- en beleefprogramma.

Hotspots

Fruitbedrijf De Woerdt
heropend

eiPOD op nieuwe
locatie onthuld

Park in uitvoering

Meldpunt belooft klachten
snel af te handelen

In de oksel van de A325 en de Betuwespoorlijn ontstaat een natuurterrein van bijna 3
hectare met de nog weinig poëtische naam
‘Element C’.

De parkorganisatie wil in deze hoek met name riet
tot ontwikkeling laten komen om ruimte te geven
aan diersoorten die hier goed in gedijen. Het gaat
hierbij om diverse vogelsoorten (zoals de rietzanger
en de karekiet), soorten muizen, vleermuizen en insecten. Element C moet een zogenoemde stapsteen
worden die de uiterwaarden van de Waal verbindt
met onder meer Het Waterrijk in Park Lingezegen.
Het natuurelement is straks zeer beperkt toegankelijk om de dieren rust en ruimte te geven.
De inrichting van Element C is eind van dit jaar
gereed, waarna de natuurontwikkeling op gang kan
komen. Het is de bedoeling dat Staatsbosbeheer
het terrein gaat beheren. Wie een idee heeft voor
een meer aansprekende naam kan dat mailen naar:
post@parklingezegen.nl. En maak daarmee kans op
eeuwige roem!

Werk in uitvoering voor
de fietser
De parkorganisatie doet van alles om het de recreant in Park Lingzegen naar de zin te maken. Dit najaar vinden verschillende werkzaamheden plaats om de recreatieve voorzieningen voor fietsers te
verbeteren. Eind augustus is een begin gemaakt met de aanleg van
twee nieuwe paden. Het eerste is fietspad Noord-Zuid in Bemmel,
dat vanaf de Vergert de Broekakkers en Lingewal kruist. Het tweede
is fietspad Baal, tussen Bemmel en Haalderen. Beide paden moeten
half oktober klaar zijn. Ligt fietspad Noord-Zuid op zijn plek, dan
starten de werkzaamheden voor een brug over de Linge, die dit
fietspad met een al bestaand fietspad verbindt.
De fietspaden en de brug dragen bij aan een verbetering van de
toeristische routes in het gebied, legt projectleider Janet Holland
uit. Maar het pad zal niet alleen recreatief worden gebruikt, verwacht zij. “Fietspad Baal ligt dichtbij een middelbare school, dus
zullen scholieren er ook wel gebruik van maken, denken we.” Intussen hebben bewoners meegedacht over een naam voor de brug. Dat
voorstel ligt nu bij de gemeente.

Kassen Vossenpels gesloopt
Afgelopen zomer is het kassencomplex met inbegrip van de kantoorruimte aan de Vossenpels 32 in Bemmel gesloopt. Dit is gebeurd
nadat de parkorganisatie deze locatie had aankocht. Een deel van de
kassen krijgt op een andere plek een herbestemming. Nu de kassen
weg zijn, kan opnieuw een deel van het park worden ingeplant met
bos en laanbeplanting. Op de plek zelf heeft de toekomstige eigenaar een boomgaard in gedachten.

Spelenderwijs worden kinderen op allerlei
manieren in aanraking gebracht met de
natuur. Ze leggen een parcours af waarin ze
verschillende natuurspellen tegenkomen.
Klimbanen bijvoorbeeld, waar ze in kunnen
klauteren. Een eindje verder kunnen ze
het spel ‘brugwachter’ spelen,waarbij ze
in groepsverband een parcours moeten
afleggen zonder dat ze de grond mogen
raken. Weer een eindje verder krijgen ze
een blinddoek voor om het zintuigspel te
kunnen spelen: de kinderen leggen een
hindernisbaan af waarbij ze zich moeten
laten leiden door hun gehoor.

Woordvoerders van de Natuur:
Gelderse Poort

Het programma ‘Woordvoerders van de
Natuur: Gelderse Poort’ is bedoeld voor de
twee hoogste van het basisonderwijs. De
kinderen voeren nu een natuuronderzoek
uit. De resultaten delen ze later in de klas.
Het doel is natuurlijk dat ze uiteindelijk
enthousiast raken voor het park. Op school
worden de kinderen voorbereid op het
veldbezoek. Ze kiezen een eigen onderwerp
uit waaraan ze willen werken, zoals wateren bodemdiertjes, diersporen, zoogdieren,
planten en vogels. Na een inleidende
struinexcursie gaan ze met hun eigen
onderzoeksopdrachten aan de slag. Hierbij
krijgen ze hulp van hun leraar, ouders en
de medewerker van de organisatie. Als
afsluiting geven de leerlingen een originele
eindpresentatie waarbij ze optreden als
‘Woordvoerders van de Natuur’ aan elkaar.

Succes

Zowel Stichting Lingewaard Natuurlijk
als NME Overbetuwe maakt gebruik van
deze educatieve projecten. Daarnaast
brengt onder andere het Milieu Educatie
Centrum (MEC) van Nijmegen als makelaar
de educatieprojecten onder de aandacht bij
scholen in Nijmegen. De verwachting is dat
dit jaar al met al zo’n 600 schoolkinderen
aan deze programma’s hebben meegedaan.

De Lynx, projectbureau Lingezegen

In dit nummer o.a.
Hout ophalen in Schuytgraaf > ‘smulbos’
in het park > zoeken naar bommen en
granaten > kamsalamanderpoel
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Park Lingezegen op Twitter:

voorwoord

Passie voor ‘t park

recreatie

Edwin Flores, Casa Foresta

Co Verdaas
fietspaden aanleggen en bomen planten, uiteindelijk
zijn het die prachtige initiatieven die maken dat het
Park gaat leven en beleefd kan worden. Een park waar
mensen met plezier komen en hun familie en vrienden
mee naar toe nemen.

Co Verdaas, Gedeputeerde Staten provincie Gelderland
Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur Park Lingezegen

Rondje Plas bij de Rijkerswoerdse Plassen
Hij vertelt: “Ik heb 1,2 hectare land gekocht, begin
volgend jaar gaan we dat inrichten. Vrienden, kennissen en stagiaires komen helpen en steken allemaal de
handen uit de mouwen om er iets moois van te maken.
Het wordt een soort fruitboomgaard met allemaal
bijzondere en soms wilde planten waarmee ik mooie
producten wil kweken. Zoals vlierbessen, walnoten
en gele kornoelje. De oogst lever ik aan sterrenrestaurants zoals die van Ron Blaauw en Jonnie Boer.”

Langzamerhand krijgt het Park ook de erkenning die
het verdient. Steeds meer belangstellenden uit
binnen- en buitenland komen met eigen ogen kijken
wat ze daar tussen Rijn en Waal nu eigenlijk allemaal
aan het doen zijn. Want dat dreigen we zelf wel eens
te vergeten. We maken een landschapspark van 1700
hectare. Een park dat er voor zorgt dat het prettig
wonen en werken is tussen Waal en Rijn. Investeren in
kwaliteit, juist in krappe tijden. Dat is inderdaad een
bezoekje waard!
Welkom in Park Lingezegen. Deze nieuwsbrief geeft u
alvast een idee van wat er allemaal staat te gebeuren.
Park Lingezegen wordt steeds tastbaarder. Natuurlijk,
we moeten letterlijk nog veel grond verplaatsten en
nog heel wat bomen planten, maar deze nieuwsbrief
illustreert dat de papieren plannen langzaam maar
zeker werkelijkheid worden.

Druk | Modern, Bennekom
Vormgeving | Miek Saaltink, GAW ontwerp+communicatie
Fotografie | Rita van Biesbergen (cover, passie voor het park),
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fertpark in Nijmegen.
is 22 keer het Sonsbeekpark in Arnhem en 18 keer het Goflandbouw en natuur. Het park wordt 1.700 hectare groot: dat
Bemmel, Elst en Nijmegen en biedt ruimte aan mens, water,
160.000 huidige en toekomstige bewoners tussen Arnhem,
Park Lingezegen is een landschapspark in aanleg voor de

Park Lingezegen, mooi dichtbij!
Wat ik, als voorzitter van het Dagelijks Bestuur, daarbij
vooral koester is de inbreng van alle ondernemers en
vrijwilligers in het park. Wij kunnen als overheid

Begin volgend jaar is Park Lingezegen weer een mooi
(en lekker) initiatief rijker. In Ressen tovert Edwin
Flores, dan een stuk land om in een smulbos. Flores is
eigenaar van het bedrijf Casa Foresta en specialist in
eetbare natuur. In zijn ‘bos’ in Park Lingezegen wil hij
voornamelijk bessen, noten en bijzondere vruchten
gaan telen. En deze producten leveren aan de betere
restaurants. Ook is het zijn wens excursies en workshops te organiseren.

Mijn favoriete plek zijn de Doornikse Natuurakkers.
Ik vind de akkers met oude graansoorten, waar ook nog brood van wordt
gemaakt, en wilde bloemen die er gewoon tussen staan erg bijzonder.
Een echt mooi historisch cultuurlandschap!

Edwin Flores

De favoriete plek van

Waarom in Park Lingezegen? “Ten eerste omdat Park
Lingezegen het meest praktisch is: ik woon in Overbetuwe. En verder leek het mij een versterking van
het concept van het park. Het is een mooie aanvulling
op wat er al is en nog komt. Helaas blijkt nu dat ik hier
geen workshops en excursies mag organiseren van
de gemeente Lingewaard, wat ik wel graag zou doen.
Erg jammer , want dan zou het ‘bos’ ook nog een educatieve functie kunnen vervullen. En de verbinding
tussen stad en platteland versterken. Maar hopelijk
komen we er in gesprek met Park Lingezegen en de
gemeente nog wel uit.”

wandelen met je hond. Voor sportievelingen is het
bovendien een mooi rondje om hard te lopen. Na
de wandeling zijn Restaurant de Klomp, Eetcafé de
Woerdt en Theeschenkerij Epona vlak in de buurt
om bij te komen met iets lekkers.

Waren er ook verbeterpunten? Zo ja welke?

In deze rubriek testen we ieder nummer een recreatiemogelijkheid in het park. Deze keer is het ‘Rondje Plas’
om de Rijkerwoerdse Plassen aan de beurt. Deze wandeling van afgerond 5 km (of de korte versie van 4 km)
ligt helemaal aan de noordkant van Park Lingezegen.
De route voert je om de Rijkerswoerdse Plassen.
Je loopt voornamelijk over zandpaden en maar een
klein stuk over verharde weg. Willemien Hallebeek,
redacteur van Post Lingezegen (namens Communicatiebureau de Lynx), testte dit ommetje.

Wat was ’t leukst aan deze activiteit?
Het ommetje heeft een ideale lengte voor een niet
al te zware wandeling op een vrije dag of een mooie
zomeravond. Alleen om de westelijke plas duurt ruim 3
kwartier. Als je de oostelijke plas mee pakt (aanrader!)
doe je er ruim een uur over. Vooral het stuk langs de
oostelijke plas, achter de golfbaan langs, is mooi. Dat
is het meest natuurlijke stuk. Je kan daar ook heerlijk

De bewegwijzering is niet overal goed leesbaar. Ook
is het bij de zandafgraving niet helemaal duidelijk of
je wel of niet verder mag. Op een gegeven moment
staat er een bord: ‘Levensgevaarlijk: drijfzand’, wat
mogelijk mensen afschrikt, hoewel je gewoon door
kan lopen – als je maar op het pad blijft. Het lijkt
mij nodig de bewegwijzering een keer na te lopen.
Een ander puntje is het stuk verharde weg tussen de
twee plassen. De auto’s rijden hier behoorlijk hard
en vooral met kinderen moet je oppassen.

Voor wie is deze activiteit vooral geschikt?
Qua ligging is het voor de bewoners van ArnhemZuid ideaal. Het ommetje is geschikt voor mensen
die er even tussenuit willen om lekker een stukje
wandelen, al dan niet met kinderen en/of hond.

Ons eindoordeel
Ik vind het een 7,5 waard. Voor de echte avonturiers
is het misschien niet heel erg spannend. Maar het
volstaat prima voor een frisse neus!
Weten wat er te doen is in Park Lingezegen?
Houd de site in de gaten en vraag de gratis recreatiekaart
aan via post@parklingezegen.nl, telefoon (088) 01 09 333.

