recreatie

Passie voor ‘t park

voorwoord

Rondje Lingezegen te fiets

Joep Ebben, directeur Intratuin Elst

Klaar voor het grote werk

In deze rubriek testen we ieder nummer een recreatiemogelijkheid in
het park. Harry Eberhard en Hans van de Ven reageerden op de oproep
in de vorige Post Lingezegen en wilden graag de fietsknooppuntenroute
Rondje Lingezegen beoordelen. Hieronder hun verslag.

We ontmoeten elkaar tussen de knooppunten 13 en 12.
Als we naar links kijken, zien we eetcafé De Woerd liggen, rechts tussen de bomen door zien we café-restaurant De Klomp. Even overwegen we een kroegentocht,
maar net op tijd herinneren we ons dat we een opdracht
hebben. Dus: rijden maar! Al gauw hebben we nóg drie
horecagelegenheden gespot: het lunchcafé in boerderij
De Buitenplaats, een voetbalkantine en restaurant
Welderen. We hoeven niets tekort te komen!
We fietsen inmiddels door het moderne landschap
van een golfbaan. Prachtig, zeker ook met dit nog wat
nevelige weer. Bij knoop 15 zien we dat even verderop
een stuk van het snelfietspad van Arnhem naar Nijmegen wordt aangelegd. Als we in het buitengebied van Elst
het welbekende tuincentrum in beeld krijgen, worden
we rechtsaf gestuurd. Maar voor de kop cappuccino
die we daar kunnen krijgen, willen we wel een paar
honderd meter omrijden. En wat leuk is: in De Boerderij
(zoals deze uitspanning heet) staat ook een foldermolen
met nieuws over Park Lingezegen en er ligt een prachtig
fotoboek bij: “Kieken in de Over-Betuwe”.

Weer op de fiets naderen we het centrum van Elst. De
drukke weg langs Elst en het industriegebied van Oosterhout boeien ons het minst. Maar dan verschijnt weer
de welbekende metalen zuil van Park Lingezegen en
dat blijkt een belofte voor prachtige natuur, weidse
uitzichten en mooie oude gebouwen, zoals het idyllische
kerkje van Ressen, waarvan de oorsprong teruggaat tot
vóór het jaar 1200. Niet veel later kijken we uit over de
Waal. Wat een prachtig uitzicht heb je hier bij knooppunt
34. Jammer dat het geen bankjesweer is.
Bij knoop 33 is op de instructieve panelen heel wat te
lezen over de IJssellinie en het verdronken Doornik. Je
kunt hier ook voor knooppunt 32 kiezen. Dat nummer
staat echter niet op de kaart; iets voor avonturiers dus.
Dan komen we bij de toegang tot de Bemmelse Waard,
een uitgestrekt gebied waar wel een hele dag door te
brengen valt. Wij rijden Bemmel binnen en zijn onder
de indruk van kasteel De Kinkelenburg, dat onderdeel
uitmaakt van de Liberationroute. Weer in het open veld
passeren we kapel Onze Lieve Vrouwe van de Bloeiende
Betuwe ter nagedachtenis aan de bloedige strijd in 1944.
Bij knooppunt 8 kiezen we ervoor om het nieuwe fietspad aan de andere kant van de Linge te volgen. Langs
dit Frontlijnpad en (verderop) Patrouille Pad Zuid staan
buitengewoon interessante en fraai geïllustreerde
tekstborden. Bij knooppunt 3 kiezen we dan weer voor
de “voorgeschreven” route. Het is zeker geen omweg
en het fietspad rijdt wel zo comfortabel. Hé kijk, hier
is knoop 5. En zo naderen we ongemerkt ons startpunt
weer. Park Lingezegen heeft een interessante route
aan elkaar geknoopt. Wat ons betreft mag er een mooie
strik om!

Intratuin-ondernemer Joep Ebben heeft al twee succesvolle zaken in Nuenen en Malden draaien, als hij
het tijd vindt voor een nieuwe uitdaging. Maart 2012
opent hij een nieuwe winkel in Elst. Het wordt een
tuincentrum met een knap staaltje omgevingsmanagement, met een historische boerderij als integraal
middelpunt. Het bijzondere ontwerp blijft ook in het
buitenland niet onopgemerkt. Tot zijn eigen verrassing krijgt Ebben in december de prestigieuze Europese innovatievakprijs Graines ‘d Or uitgereikt.

Eigenlijk had Ebben zijn derde tuincentrum in Park
Lingezegen willen opzetten, maar zo’n plan blijkt
erg veel tijd te kosten. En dan doet zich plotseling
een alternatief voor. In de vorm van een oude,
vervallen boerderij, gelegen in de oksel van het
park. “Twintig jaar geleden heb ik mijn oog al op
de boerderij laten vallen. En ineens kondigde de
gemeente aan het pand te willen slopen. Daarnaast
wilde zij bij de Poort van Elst een toren neerzetten.
Dat matcht helemaal niet. Dus hebben wij gezegd:
we gaan een virtueel landmark maken. We gaan die
boerderij in onze etalage zetten.”
En dat heeft Joep Ebben gedaan, letterlijk.
In alles handelt hij uit respect voor de omgeving.
Oud en nieuw gaan daarbij hand in hand. Niet alleen
werd de boerderij in originele staat opgenomen in
het ontwerp van het tuincentrum. Ook werd het
karakter van de oorspronkelijke defensiedijk lang de
A325 meegenomen in het ontwerp, zodat bezoekers
kunnen parkeren in een bosachtige omgeving.
En daarmee maakt Joep Ebben indruk. Tijdens de
bouw van Intratuin Elst krijgt hij regelmatig visite
van internationale vakgenoten. Die vinden het
project dermate bijzonder dat ze Intratuin Elst
voordragen voor de Graines d’Or award. Van de 42
inzendingen is het uiteindelijk Ebben die de prijs
mee naar huis mag nemen. “In feite zijn we hiermee
uitgeroepen tot het mooiste tuincentrum van Europa. We hebben heel veel aandacht besteed aan de
realisatie van het bedrijf, op basis van onze eerdere
ervaringen. Deze prijs is een prachtige waardering.”
www.intratuin.nl/winkels/intratuin-elst

Verder gaan we vóór de zomer aan de slag met de
ontwikkeling van deelgebied De Park en ‘Landgoed
Doornik’ in deelgebied De Woerdt. Ná de zomer gaat
in Het Waterrijk de schop in de grond, waar een rietmoeras de natuur zal verrijken. In de loop van 2013
kunt u het park dus steeds meer vorm zien krijgen.
Om u van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden, zoals de werkzaamheden bij u in de buurt, gaat
binnenkort de nieuwe website online. Samen met een
nieuwe, digitale nieuwsbrief zorgt deze ervoor dat u
niks hoeft te missen.

Voor Park Lingezegen is het nieuwe jaar goed begonnen. Op donderdag 10 januari presenteerden we de
plannen voor deelgebieden De Park en Het Waterrijk op
een inloopavond bij de Intratuin in Elst. Een waar succes: wel 400 belangstellenden lieten zich bij de stands
informeren. Mooi om te zien dat het park in brede kring
begint te leven. Én om de - vooral positieve - reacties op
de plannen te horen.
Een bijzonder en spannend jaar, 2013, want we beginnen met het ‘grote werk’. Op vrijdag 8 februari zijn we
op feestelijke wijze gestart met de aanplant van het bos
in Het Waterrijk. Onze nieuwe voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur, gedeputeerde Josan Meijer,
plantte daar de eerste boom van het toekomstige bos.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u kennis met haar
maken.

Eindoordeel van Harry Eberhard en Hans van de Ven: 8.
De fietsroute ‘Rondje Lingezegen’ is te downloaden op
www.lekkerfietsen.nl

De favoriete plek van
Joep Ebben
“Die is er nog niet, maar ik denk wel dat die er gaat komen. Ik zou bij de A325
graag een echte entree van het park zien. Met bijvoorbeeld een kinderboerderij
erbij of iets dergelijks. Want het is bijzonder, zo’n groot park. En daar hoort ook
een échte ingang bij.”

Park Lingezegen, mooi dichtbij!
Park Lingezegen is een landschapspark in aanleg voor de
160.000 huidige en toekomstige bewoners tussen Arnhem,
Bemmel, Elst en Nijmegen en biedt ruimte aan mens, water,
landbouw en natuur. Het park wordt 1.700 hectare groot: dat
is 22 keer het Sonsbeekpark in Arnhem en 18 keer het Goffertpark in Nijmegen.

Park Lingezegen op Twitter:
http://twitter.com/parklingezegen

Contact
Projectbureau Park
Lingezegen
Industrieweg Oost 21
6662 NE Elst
t 088 01 09 333
post@parklingezegen.nl
www.parklingezegen.nl

Abonnement
Wilt u (g)een gratis abonnement
op Post Lingezegen?
Geef uw naam en adres via nieuwsbrief@parklingezegen.nl

Colofon
Post Lingezegen is de nieuwsbrief van Park Lingezegen
Nummer 17, februari 2013, 8e jaargang
Uitgave | Parkorganisatie Lingezegen
Productie | Communicatiebureau de Lynx
Fotografie | Rita van Biesbergen (cover, De Recreatietest),
Communicatiebureau de Lynx, Projectbureau Lingezegen,
Martien van Hemmen, Dick Brouwers
Vormgeving | Miek Saaltink, GAW ontwerp+communicatie
Druk | Modern, Bennekom
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In dit nummer o.a.
Rondje Lingezegen getest > Het dondert
in Waterrijk > Post Lingezegen gaat
digitaal > fietspad Baal geopend >

Ook de initiatiefnemers en ondernemers in Park
Lingezegen zitten alles behalve stil. Zo completeerde
de Stichting Exodus de Exodusroute met een schutterspaneel. En diverse voorlopers in het park haalden
aansprekende prijzen binnen: Landwinkel De Woerdt
ontving de RABO Award 2012 ‘Coöperatief Ondernemen’; Intratuin kreeg de ‘Graines d’Or’ en Stichting
Doornik Natuurakkers mocht de ‘Gouden Mispel’ in
ontvangst nemen.
Namens Park Lingezegen wil ik deze voorlopers
feliciteren én bedanken. Mede door hun inzet en
die van nog vele anderen verrijst hier een prachtig
landschapspark met ruimte voor recreatie, landbouw,
natuur, cultuur en nieuwe initiatieven!
Jan Willem Kamerman, Parkdirecteur

leidt de wandelaar langs diverse natuurlijke en cultuurhistorische bezienswaardigheden, zoals de natuurakkers, het
Hemeltje en Huize Doornik. U kunt de
folder meenemen bij het restaurant of
opvragen bij het projectbureau: post@
parklingezegen.nl, 088 - 01 09 333.

kort
Post Lingezegen gaat
digitaal, meld u aan!

U heeft nu de een-na-laatste uitgave
van de papieren Post Lingezegen in
handen. Na de volgende stopt het
projectbureau met de uitgave van de
nieuwsbrief in deze vorm.
Natuurlijk houden we u wel graag
op de hoogte van de ontwikkelingen
in het park. Daarom verschijnt er
vanaf maart maandelijks een digitale
nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor
aanmelden via de website van Park
Lingezegen of een mailtje sturen
naar post@parklingezegen.nl.
Binnenkort gaat ook de nieuwe
website van Park Lingezegen online.
Op onze nieuwe website zal u meer
informatie vinden over de werkzaamheden in het park en de recreatiemogelijkheden die er nu al zijn.
Dus kijk regelmatig op parklingezegen.nl!

Schuttersputpaneel aan
het Frontlijnpad Exodus
onthuld

Vorig jaar juni, op de Dag van het
Park, werd de Exodusroute al officieel geopend. En een half jaar later,
op woensdag 23 januari, onthulden
Jan Willem Kamerman, directeur van
Park Lingezegen en de Lingewaardse
wethouder Barth van Eeten het laatste informatiepaneel en kan de route
als écht voltooid worden beschouwd.
De Exodus fiets-/wandelroute in
Park Lingezegen brengt de bezoeker
terug naar Operatie Market Garden
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen de Linge de frontlinie vormde en burgers gedwongen
geëvacueerd werden. De route, in
totaal 13 kilometer heen en terug, is
gebaseerd op een officieel patrouillerapport. Max Bozon, bestuurslid
van het Exodus Comité: “Met een
informatiepaneel bij één van de
twee schuttersputten proberen we
de spannende geschiedenis beeldend te maken. Het is een aanvulling
op de tien patrouillepanelen langs
de route en het Verzoeningspaneel
(in het voorjaar van 2012 onthuld
in het bijzijn van militaire attachés
van de ambassades van Duitsland,
Verenigde Staten, Groot Brittannië
en Canada). Nu het laatste paneel,
het schuttersput- of foxhole-paneel,
er staat, is de route helemaal af.”
www.exodushuissen.nl

Gouden mispel voor
Doornik Natuurakkers

De Doornikse Natuurakkers zijn
onderscheiden met de Gouden Mispel.
Deze prestigieuze prijs kregen de
initiatiefnemers Corrie en Louis

Park in uitvoering

Word parkgids!

Dolmans op 14 december uit handen van
Jaap Dirkmaat, voorzitter van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Deze
vereniging wil de agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden en ijvert
voor het behoud van een gevarieerd
landschap.
“Natuurlijk ben ik trots”, vertelt Louis
Dolmans. “De bijbehorende oorkonde
hangt dan ook op mijn werkkamer. Het
is een blijk van waardering voor wat wij
met onze stichting hebben bereikt en
nog voor ogen hebben. ”
Het project Doornik Natuurakkers is
een initiatief uit 2010. Van de Parkorganisatie Lingezegen kreeg de stichting
een gedeelte van de akkergronden in de
Woerdt (Bemmel) in beheer. Op de akkers wordt niet alleen graan verbouwd,
maar zijn ook kruidenrijke randen vol
bloemen aangelegd. En de percelen
zijn afgezet met heggen, waarvan de
lengte inmiddels ruim drie kilometer
bedraagt. Omdat een deel van het graan
niet wordt geoogst, kunnen vogels er
’s winters voedsel vinden. Bovendien
worden op de akkers geen kunstmest
en chemicaliën gebruikt. Wandelaars
die het Ommetje Doornik de Pas lopen,
doorkruisen een deel van het 32 hectare
grote complex akkers.
www.doorniknatuurakkers.nl

Afscheid Co Verdaas

Na ruim 5,5 jaar nam Co Verdaas op 19
november afscheid als gedeputeerde
bij de Provincie Gelderland. Verdaas
was twee jaar voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Park Lingezegen.
Zijn opvolger is Josan Meijers. Naast
het voorzitterschap van het Dagelijks
Bestuur neemt zij onder andere de portefeuilles wonen, ruimte en water van
Verdaas over. Meer over deze nieuwe
gedeputeerde leest u in de oranje kolom
helemaal rechts op deze pagina.
Verdaas neemt een mand vol typische Lingezegenproducten van Jaap Roest (jurist bij Park
Lingezegen), Jan Willem Kamerman (directeur
Park Lingezegen), Ruud Mooij (lid Dagelijks
Bestuur Park Lingezegen) in ontvangst.

Houdt u van natuur en cultuurhistorie
en vindt u het leuk om kennis te delen?
Dan is parkgids worden misschien wel
iets voor u! Staatsbosbeheer Gelderse
Poort en IVN Rijn Waal organiseren
gezamenlijk een gidsencursus, speciaal
voor Park Lingezegen. De IVN-natuurgidsen Ben Cornelissen en Piet Broekhof leren u meer over de geschiedenis
en de flora en fauna van het park.
Elk deelgebied van Park Lingezegen
heeft zijn eigen wetenswaardigheden:
van de oorlogsgeschiedenis in het
Landbouwland tot de bijzondere vogels
in het Waterrijk. De cursus wordt
gegeven tijdens 4 bijeenkomsten en 4
excursies in maart en april. Locatie is
De Veldschuur, Sportlaan 1M in Bemmel. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 5 maart en begint om 19.30 uur.
De kosten zijn € 20,- p.p. Het maximum
aantal deelnemers is 30. Meedoen of
meer weten? Neem contact op met
Staatsbosbeheer: sbbgeldersepoort@
staatsbosbeheer.nl

De Woerdt wint Rabo Award
Eind oktober, tijdens het Business
Event Oost Betuwe, riep de jury van de
Rabo Award ‘Coöperatief Ondernemen’
Fruitbedrijf en Landwinkel De Woerdt
uit tot winnaar. Volgens Wessel van
Olst van het fruitbedrijf was de jury
vooral te spreken over de manier waarop De Woerdt mensen bij het bedrijf
en de winkel probeert te betrekken, en
over de samenwerking met bedrijven
uit de regio. Én met Park Lingezegen.
“Denk aan de Dag van het Park en de
fietsroutes. En we hebben gezamenlijk
een grondwatermeter neergezet.”
Van Olst is blij met de erkenning die de
prijs geeft. “Dit is de manier waarop we
het liefste werken. Het bevestigt dat
we goed bezig zijn.” www.dewoerdt.nl

Nieuw: survivalrun voor
jongeren met een beperking

Ommetje Doornik de Pas
vernieuwd

Wandelliefhebbers kunnen weer heerlijk
wandelen in het zuidelijkste puntje van
Park Lingezegen. Stichting Lingewaard
Natuurlijk heeft op enkele punten de
route van het Ommetje Doornik de Pas
aangepast. Samen met het projectbureau heeft de stichting het ommetje
voorzien van een nieuwe folder met routekaart. De wandelroute start en eindigt
bij restaurant Zijdewinde in Bemmel en

Van Amerongen Training en Buitensport verzorgt speciaal voor jongeren (11-17 jaar) met een beperking,
gedrags-, ontwikkelings- en/of
psychiatrische problemen (cluster 3/4)
survivalrun-trainingen. De focus ligt op
de sport, uiteraard rekening houdend
met de individuele mogelijkheden van
de deelnemers. De trainingen variëren
van het rennen met boomstammen tot
kajakken op de plas en boogschieten.
De trainers die voor de groep staan zijn
geschoold en ervaren.De groep traint
op dinsdag van 17:30 - 18:45 uur.
Interesse? www.survivalarnhem.nl

Na enkele jaren van voorbereiding is de snelfietsroute door Park
Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen volop in uitvoering en komt
voltooiing dichterbij. Zo kan nog in 2013 de tunnel onder de Betuwelijn - ten noorden van Bemmel - in gebruik worden genomen. Hiermee is dan een belangrijk knelpunt in de route opgelost. Het traject
van Nijmegen naar Ressen is inmiddels aangelegd en ook in Arnhem is
de route klaar. In Waterrijk en in het deelgebied Landbouwland konden
enkele terreinen nog niet worden aangekocht. Naar verwachting wordt
deze grond onteigend. Zoals het er nu naar uitziet is het pad in 2014 in
zijn geheel klaar.
De route loopt vanaf de twee Waalbruggen in Nijmegen als volgt:
- in Lent komen de paden samen - via de Zwarteweg naar Ressen - langs de sportvelden van Bemmel - door de nieuwe tunnel richting
Kattenleger - door een boomgaard naar de Breedlersestraat - voorbij de boomgaard een stukje langs de A325 - bij het tankstation
naar de wijk Rijkerswoerd - daar sluit het fietspad aan op de
Kruisstraat en loopt dan naar het centrum van Arnhem.
Wie flink doorfietst, moet dankzij deze snelfietsverbinding in
40 minuten van de Rijnkade naar de Waalkade kunnen fietsen.
Het RijnWaalfietspad is een initiatief van de Stadsregio ArnhemNijmegen en loopt voor een groot deel door Park Lingezegen. Het is
onderdeel van een ambitieus programma van de Stadsregio om het
gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te bevorderen.
www.rijnwaalpad.nl

Onlangs werden even buiten Park Lingezegen fosforgranaten gevonden. Die zijn in deelgebied Waterrijk tot
ontploffing gebracht.

Het dondert in Waterrijk
Park Lingezegen kent een roerig verleden. Zijn er plannen om
te gaan graven, dan wordt eerst gekeken of er nog verdwaalde munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zit. In
Waterrijk is speciaal een plek ingericht om het gevonden
materiaal veilig tot ontploffing te brengen.
Projectleider Anton de Kleijn: “We sporen explosieven op
met behulp van metaaldetectoren, waarbij we kijken welke
metalen in de grond zitten. Geeft de detector aan dat er iets
ligt, dan gaan we dat nader onderzoeken.
Negen van de tien keer is er niets aan de hand en kan een
gebied direct worden vrijgegeven. In een kleine tien procent
van de gevallen gaat het daadwerkelijk om munitie.

Die wordt dan in Waterrijk door de EOD, de Explosieven
Opruimingsdienst Defensie, in de ‘locatie’ tot ontploffing
gebracht. Dat gebeurt helemaal gecontroleerd. Zelfs de
burgemeester van gemeente Overbetuwe moet er zijn
toestemming voor geven.”
Inmiddels heeft het detectieteam Park Lingezegen uitgekamd. Ze onderzoeken nu de plekken waar materialen
gevonden zijn.“De verwachting is dat we daar de komende
drie tot vier maanden mee bezig zijn. Wat we vinden wordt
onklaar gemaakt. Daarna wordt het gebied vrijgegeven en
kunnen de graafwerkzaamheden beginnen.”

2013: van bestek naar realisatie voor De Woerdt
Voor deelgebied De Woerdt in het uiterste zuiden van
Park Lingezegen moet 2013 het jaar worden van realisatie.
In dit deelgebied staan verschillende deelprojecten op
stapel. Momenteel worden voor bijvoorbeeld het project
Landgoed Doornik de laatste voorbereidingen getroffen,
zodat de schop dit voorjaar de grond in kan.

Naar de details
Sinds de ontwerpen van de verschillende deelgebieden eind
2011 zijn vastgesteld, zijn de voorbereidingen voor het landgoed Doornik in volle gang. Net als elders in Park Lingezegen,
is onderzocht of er archeologische vondsten of explosieven te
verwachten waren. Deze weken wordt het bestek opgesteld:
een gedetailleerde vertaling van het ontwerp. Coen van Dijk,
projectleider: “We leggen nu de laatste hand aan het bestek.
Op basis daarvan vragen we binnenkort de vergunningen aan.
Daarna kunnen we hopelijk snel door naar de aanbesteding en
de daadwerkelijke uitvoering.”

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

Fietstunnel RijnWaalpad
onder A15 aanbesteed

Hoewel de oorspronkelijke plannen in detail iets zijn aangepast, zijn deze op hoofdlijn overeind gebleven, vertelt

Van Dijk. Bewoners en andere organisaties zijn daarbij
actief betrokken. “In de aanloop naar het bestek
hebben we veel met omwonenden gesproken om hun
ideeën te horen. Het gaat dan om wensen als rolstoeltoegankelijkheid, het wel of niet behouden van bomen
of het beperken van overlast door brommers. Van die
praktische dingen.” Ook zijn de plannen besproken
met een delegatie van de klankbordgroep van Park
Lingezegen. Deze groep bestaat uit personen van
allerlei organisaties uit de omgeving, die ook betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van alle plannen.
Van Dijk: “We hebben ons best gedaan om iedereen
de gelegenheid te geven zijn zegje te doen. Met die
wensen hebben we geprobeerd zoveel mogelijk
rekening te houden.”

Verloop in 2013
Als alles zonder problemen verloopt, hoopt Van Dijk
half april met het werk buiten van start te gaan.
Uiteindelijk is het streven om nog dit jaar het hele
landgoed aan te leggen.

Nieuwe voorzitter
ziet park tot leven
komen
Josan Meijers is sinds 7 november 2012
gedeputeerde bij de provincie Gelderland en voorzitter van het Dagelijks
Bestuur van Park Lingezegen. Sinds
2007 was zij Statenlid voor de PvdA
en werkzaam als interim-manager en
consultant. In 2010 werd zij fractievoorzitter van de PvdA-Statenfractie
van Gelderland. Ze woont in Tiel.
Na de eerste jaren, die vooral in het teken
stonden van grove plannen, ontwerp en
voorbereiding, begint Park Lingezegen nu
echt te groeien, zo is de ervaring van Meijers.
“Het park gaat echt leven. Steeds meer
mensen bezoeken een open dag en komen
enthousiast terug. Maar dat mag wat mij
betreft nog veel meer.” Er wacht de gedeputeerde en tevens kersverse voorzitter van
het Dagelijks Bestuur van Park Lingezegen
dus een schone taak.
De multifunctionaliteit, dat is wat Meijers
vooral zo in Park Lingezegen aantrekt.
“Alles zit er in. Het park als dagelijkse
groene uitvalsbasis te midden van stedelijk gebied. Waar mensen gebruik kunnen
maken van de ruiterpaden, een ommetje
kunnen maken met de hond en nieuwe
mensen kunnen ontmoeten. En zelfs kunnen
genieten van kunst. Want een park moet
niet alleen groen zijn,” vindt Meijers, “maar
ook mooi. Prachtig, net zoals op de Floriade.”
Een aantrekkelijk park dus, dat bovendien
ook functioneel is. Meijers: “Wat ik erg
mooi vind zijn de mogelijkheden die het
park biedt voor bijvoorbeeld opvang. Je ziet
vaak dat boeren een combinatie zoeken:
naast het boerenbedrijf vangen ze groepen

Inloopavond Park Lingezegen
druk bezocht
Op donderdag 10 januari vond in Intratuin een inloopavond plaats
over de werkzaamheden die binnenkort starten in de deelgebieden
De Park en Waterrijk. Zo’n 400 geïnteresseerden lieten zich informeren. Daarmee was de inloopavond een waar succes.

Fietspad Baal officieel
geopend
De laatste schakel in het fietspadennet tussen Bemmel, Huissen
en Doornenburg is aangelegd. Begin december opende Jan Willem
Kamerman, directeur van Park Lingezegen, het fietspad Baal. Dit
stukje verbindt de Van der Mondeweg en de Lage Zandsestraat in
Bemmel met elkaar. Daarmee is de recreatieve verbinding tussen
Angeren en Bemmel een feit. Omdat het pad ook aansluit op het
fietspad tussen Huissen en Doornenburg, dat langs de Linge loopt,
kunnen er nu meerdere rondjes gereden worden.
Het pad heeft niet alleen een recreatieve functie. Het fietspad Baal
komt vrijwel uit bij het Over Betuwe College in Bemmel, zodat de
leerlingen van dit college veiliger van en naar school kunnen fietsen.
Omdat het fietspad een belangrijke toegang is tot Park Lingezegen
en deels ook door deelgebied De Buitens loopt, heeft de parkorganisatie de uitvoering op zich genomen en is het werk snel uitgevoerd.

op die baat hebben bij het buiten zijn en die
genieten en tot rust komen in het groen. De
behoefte daaraan neemt alleen maar toe,
Park Lingezegen biedt daar mogelijkheden
voor.”
Meijers is vooral te spreken over het participatieve proces waarmee Park Lingezegen
tot stand komt. “Er zijn veel partijen betrokken. En iedereen mag zijn zegje doen, ook
bewoners en omwonenden.” Daarmee is een
stevige basis tot stand gekomen voor plannen die we de komende anderhalf jaar gaan
uitvoeren. Nu is het wat Meijers betreft tijd
om het park verder te ontwikkelen. “Ik vind
dat we nu vooral moeten nadenken over de
diepere invulling van het park. Er zijn mensen met allerlei ideeën. Je kunt misschien
niet alles doen, maar we moeten nadenken
over welke stappen we willen gaan zetten.
Dat kan best klein beginnen. Bijvoorbeeld
als mensen een kunstmanifestatie zouden
willen organiseren. Begin de eerste jaren op
maat. Maar dan zie ik zoiets best uitgroeien
tot iets groots.”

