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Uitsnede uit het Masterplan Park Lingezegen (Feddes/Olthof) Doorontwerp de Park (Abe Veenstra)
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1 |  inleiding

1.1  Aanleiding en doel

Tussen Arnhem en Nijmegen wordt Park Lingezegen gerealiseerd: een 
ca 1500 ha groot landschapspark, met ruimte voor recreatie, natuur en 
landbouw. Park Lingezegen bestaat uit een aantal deelgebieden met elk 
een eigen karakter. 
Het deelgebied de Park ligt tussen de nieuwbouwwijk Schuytgraaf 
(Arnhem) en Elst. Oostelijk grenst het aan het Waterrijk; westelijk ligt de 
Betuwe. 

Voor het Park Lingezegen is een Masterplan opgesteld (Feddes/Olthof 
landschapsarchitecten) op basis waarvan voor het deelgebied de Park 
een zogenaamd ‘doorontwerp’ is gemaakt (Abe Veenstra, maart 2009). 
In het doorontwerp is een streefbeeld voor het gebied geschetst en zijn 
voor de belangrijkste elementen en structuren ontwerpverkenningen 
gedaan. 
 
De opgave die nu voorligt is om een nadere uitwerking en detaillering 
te maken van de zogenaamde ‘basisuitrusting’. Het gaat hierbij om de 
belangrijkste structuren die de Park-partijen binnen dit gebied op korte 
termijn  wensen te realiseren.  Het doel is te komen tot een nadere 
concretisering naar functie en vorm van de verschillende onderdelen 
zodat de stap richting realisatie op een goede manier gemaakt kan 
worden. Daarbij speelt ook de financiële haalbaarheid een belangrijke 
rol.  In het ontwerp zoals dat in deze rapportage wordt toegelicht wordt 
deze slag gemaakt en zijn de verschillende onderdelen nader uitgewerkt 
naar vorm en functie en begroot. De gemaakte ontwerpkeuzes zijn, in 
overleg met de projectgroep, weloverwogen en worden in de rapportage 
gemotiveerd. Daar waar er eventueel sprake is van een bepaalde mate 
van oplossingsvrijheid of mogelijke alternatieven wordt dat benoemd.  

1.2  Werkwijze en proces

De uitwerking van de basisuitrusting is tot standgekomen in overleg met 
een werkgroep waarin de verschillende bij Park Lingezegen betrokken 
partijen zitting hadden: provincie Gelderland, Dienst Landelijk Gebied, 
gemeente Arnhem, gemeente Overbetuwe, gemeente Lingewaard,  
Staatsbosbeheer en het Waterschap Rivierenland. Een overzicht van de 
betrokken personen is in het colofon opgenomen.

De werkgroep is middels een aantal werksessies betrokken bij de verdere 
uitwerking waarbij gezamenlijk een aantal keuzes is gemaakt.  
Daarnaast zijn er bilaterale gesprekken geweest met de verschillende 
partijen om hun wensen en eisen door te nemen. 
Verder zijn er over specifieke thema’s gesprekken gevoerd met deskundi-
gen zoals t.a.v. archeologie, paardensport en het evenementerrein.

1.3  Leeswijzer

De rapportage vormt de toelichting bij een plankaart (schaal 1: 2500) 
met het ontwerp voor de basisuitrusting.  Een verkleinde versie van de 
plankaart is in deze rapportage opgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de afbakening en de hoofdopzet van 
het plan. Vervolgens komen de verschillende onderdelen aan bod: in 
hoofdstuk 3 het Kasteel (kasteelterrein en lanen), in hoofdstuk 4 het Lint 
(circuit en weide) en in hoofdstuk 5 het Mozaiek (beplantingsstructu-
ren). Per onderdeel wordt een beschrijving gegeven van zowel functie 
als vormgeving / materialsering. In hoofdstuk 6 komen de routes en de 
toegankelijkheid van het gebied aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op 
het  watersysteem in hoofdstuk 7.  In hoofdstuk 8 komt het toe te passen 
meubilair aan de orde.  

In een apart bijlagen-document wordt ingegaan op de inrichtingskosten 
en beheersaspecten. 
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kasteelterrein

lanenstelsel
circuit

begrenzing van de basisuitrusting: 
contouren gemarkeerd op plantekening doorontwerp (2009).
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2 |  afbakening

2.1  Basisuitrusting en streefbeeld

Bij de planuitwerkingen voor Park Lingezegen wordt onderscheid ge-
maakt tussen de zogenaamde basisuitrusting en het streefbeeld. Het 
streefbeeld is het beoogde eindresultaat waarbij ook initiatieven van der-
den (particulieren, ondernemers) worden benut en ingezet om de ambi-
ties voor het Park te realiseren. Een belangrijke eerste stap in die richting 
vormt de realisatie van de ‘basisuitrusting’. De basisuitrusting bestaat uit 
de voor het gebied essentieel geachte structuren en elementen waarvan 
de park-partijen hebben aangegeven dat ze die op korte termijn willen 
realiseren. Hiervoor zijn ook middelen gereserveerd.

In het doorontwerp voor de Park (Abe Veenstra, 2009) wordt onderscheid 
gemaakt naar drie onderdelen die tezamen het plan dragen.

Kasteel: het historische kasteelterrein “De Park’ (tevens naamgever van 
het gebied) wordt als centrale plek ingericht en kan een functie krijgen 
als evenemententerrein. Het terrein wordt met monumentale kasteella-
nen met zijn omgeving verbonden.

Lint: een nieuwe landschappelijke en recreatieve structuur doorsnijdt het 
gebied en vormt de verbinding tussen Elst en Arnhem. Mede op basis 
van oude stroomgordels in de ondergrond wordt een ‘schichtige’ open 
ruimte vormgegeven met zowel een ecologische, recreatieve als land-
schappelijke betekenis. De ruimte wordt afgebakend door een bijzonde-
re recreatieve structuur: het ‘circuit’, dat een aantrekkelijke route door de 
Park vormt voor met name actieve/sportieve vormen van recreatie  zoals 
fietsen en skeeleren (‘alles op rolletjes’).    
Het ‘lint‘ legt een directe verbinding met vergelijkbare structuren in het 
aangrenzende Schuytgraaf.  

Mozaiëk: het landschap rondom het kasteel en lint wordt verder ontwik-
keld tot een landschapsmozaiëk met een afwisseling van bossen, hout-
wallen, boomgaarden en open plekken. Een fijnmazige dooradering met 
routes maakt het landschap toegankelijk voor de aanwonenden.
    

2.2  Afbakening
 
Voor de Park zijn de volgende onderdelen gedefinieerd als onderdeel van 
de basisuitrusting;
-  Het kasteelterrein
-  De kasteellanen
-  Het lint; met de weide en het circuit, inclusief de naastgelegen water-

lopen
-  Delen van het ‘landschapsmozaiek’ in de vorm van bossen en boom-

gaarden voor zover die grenzen aan het lint. Als onderdeel van de 
basisuitrusting zijn alleen de eerste 40 tot 50 meter van deze beplan-
tingen meegenomen.

Bovengenoemde onderdelen worden in de volgende hoofdstukken 
verder uitgewerkt.
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Kabels en leidingen 
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2.3  Randvoorwaarden en uitgangspunten
  
In het ontwerp is rekening gehouden met een aantal randvoorwaarden 
en uitgangspunten die hieronder nader worden toegelicht.

Hoogspanningsleiding
Door het gebied loopt een hoogspanningsleiding. De lijn loopt paral-
lel aan de weg met de naam de Park en passeert het kasteelterrein aan 
de westzijde. Het betreft een 150kv -leiding. Voor de inrichting en het 
werken in de nabijheid van dergelijke hoogspanningsleidingen gel-
den beperkingen. Er dient rekening gehouden te worden met een zgn. 
belemmerende strook van ca 26 meter aan weerszijden van het hart van 
de lijn (in totaal dus 52 meter). Onder de leiding mogen zonder toestem-
ming van de leidingbeheerder geen opstallen worden opgericht. Ook 
is het niet toegestaan binnen de strook hooggroeiende en diepworte-
lende beplanting aan te brengen. Voor de masten geldt dat bij eventuele 
ontgravingen de mast zelf altijd op een terp moet blijven staan met een 
bovenvlak dat minimaal 6 meter buiten de poeren (voeten) van de mast 
uitkomt en vervolgens met een helling van maximaal 1:4 afloopt naar de 
omgeving. 

Kabels en leidingen
Ondergronds ligt er in het gebied een kabels- en leidingenstrook langs 
de weg de Park, ten westen van het kasteelterrein tot aan het trafosta-
tion. Het betreft hier midden- en laagspanningskabels, telefoonkabels 
en kabels van NS. Deze laatste loopt vanaf het spoor langs de notenlaan 
naar het kasteelterrein en vanaf daar richting trafostation.
Kabels- en leidingen dienen bij voorkeur vrij te zijn van gesloten ver-
harding, met uitzondering van daar waar ze wegen en paden loodrecht 
kruisen. Bomen dienen op minimaal 2 meter uit de dichtstbijzijnde kabel 
of leiding geplant te worden.

Waterlopen 
De Linge vormt een belangrijke watergang voor dit gebied. Vanuit de 
Linge wordt water in noordwestelijke richting (Driel, fruitteelt) gebracht. 
Ook voor de afvoer van water speelt het gebied een belangrijke rol. In de 
huidige situatie vindt deze aan- en afvoer plaats via een stelsel van wa-
terlopen door het gebied. Bij aanpassingen aan het watersysteem dient 
deze functie behouden te blijven. Ook de waterpeilen moeten gehand-
haafd blijven. In het geval van een nieuwe inlaat vanaf de Linge, gaat de 
voorkeur van het Waterschap uit naar een stuw met klep. De klep moet 
3 tot 3,5 meter breed zijn en de stuw bereikbaar vanaf de openbare weg 
voor een trekker met oplegger.  

Nieuwe watergangen dienen een minimale gemiddelde waterdiepte 
van 1.20 meter te hebben. Langs watergangen dient rekening gehouden 
te worden met een schouwpad van minimaal 4, liefst 5 meter breed en 
een doorrijhoogte van minimaal 3.50 meter. Watergangen breder dan 6 
meter dienen aan beide zijde een schouwpad te hebben. Het schouwpad 
heeft een maximale helling van 1:8, de taluds van de watergang boven 
de waterspiegel maximaal 1:2,5 en onder de waterspiegel maximaal 1:2.

Daar waar onderhoud vanaf het water verricht wordt, worden bootinlaat 
/ vuiltrekplaatsen aangebracht. Deze plaatsen moeten vanaf de weg/pad 
bereikbaar zijn voor een trekker met oplegger.

Bruggen en duikers dienen zodanig gedimensioneerd te zijn dat de door-
stroom voldoende gegarandeerd is. Verder dienen ze doorvaarbaar voor 
kano’s te zijn en voorzien van ecopassages. Het gebruik van waterlopen 
als kanoroute betekent onder andere dat duikers en bruggen een mini-
male doorvaarhoogte van 1.20 meter dienen te hebben,  een breedte van 
2.00 meter en een maximale lengte van 16 meter. Er worden bij voorkeur 
geen stuwen aangebracht in de waterlopen.

Ontsluiting 
Vrijliggende fiets- en voetpaden en bruggen dienen zodanig gedimensi-
oneerd te zijn dat ze toegankelijk zijn voor onderhoudsvoertuigen.
In principe worden nieuwe fiets- en en wandelpaden in het gebied niet 
verlicht tenzij dat vanuit sociale en/of verkeersveiligheid noodzakelijk is.

Het evenemententerrein dient bereikbaar te zijn voor vrachtverkeer 
i.v.m. opbouwwerkzaamheden. Dit stelt eisen aan de uitvoering van de 
toegansweg(en) en bruggen daarin. 
Ten tijde van evenementen dient het terrein via twee afzonderlijke routes 
bereikbaar te zijn voor nooddiensten.

De bereikbaarheid van percelen die buiten de basisinrichting vallen kan 
veranderen. Uitgangspunt is dat bereikbaarheid uiteraard gewaarborgd 
blijft. Zonodig zullen daarvoor dus aanvullende voorzieningen getroffen 
moeten worden. 

Grondbalans
Uitgangspunt voor het ontwerp is zoveel mogelijk met een gesloten 
grondbalans te werken.  

Verontreinigde grond
In de zuidwest hoek van het kasteelterrein bevindt zich een gronddepot, 
dat verontreinigde grond bevat. Het uitgangspunt is dit depot niet te 
roeren.

Natuur
Het plangebied is onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen 
de Veluwe en het Rijk van Nijmegen. Hiervoor zijn twee natuurdoeltypen 
vastgesteld: model IJsvogelvlinder en model Rietzanger.  Voor de Park 
gaat het hierbij om stapstenen te realiseren in de vorm van vochtig loof-
bos met open plekken en structuurrijke randen (model ijsvogelvlinder) 
en in de vorm van rietmoeras met overjarig riet (model rietzanger). 

Archeologische waarden
De zuidzijde van het kasteelterrein is van hoge archeologisch waarde. Het 
uitgangspunt is hier geen inrichtingsmaatregelen toe te passen die de 
archeologische waarde kunnen aantasten, zoals het planten van bomen 
op maaiveld of het grootschalig ontgraven van het maaiveld.

Archeologische waarden



12

A B E  V E E N S T R A  L A N D S C H A P S A R C H I T E C T



13

O N T W E R P  B A S I S U I T R U S T I N G  D E  P A R K  -  P A R K  L I N G E Z E G E N

ontwerp 
basisuitrusting

de park

verkleinde versie plankaart (oorspronkelijke schaal 1:2500 op A0 formaat)
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1775 1850 1900

2010  uitsnede topkaart anno 1 775 hoogtekaart          



15

O N T W E R P  B A S I S U I T R U S T I N G  D E  P A R K  -  P A R K  L I N G E Z E G E N

3 |  kasteel

3.1. Historie van de plek

Het onderdeel ‘kasteel’ verwijst naar de historische plek middenin het ge-
bied die ook als naamgever van dit deel geldt. ‘De Park’, (ook wel Parck of 
Perk), is de naam van een van oorsprong 15e eeuws kasteeltje omgeven 
door een gracht met ophaalbrug. 

Het kasteel wordt voor het eerst genoemd in 1437 als bezit van een 
adelijke heer Schoenswaans. Later wordt het eigendom van de familie  
van Lynden.  Gravures van de situatie omtreeks 1744 laten een voornaam 
huis zien, omgeven door water en tuinen.  Een kaartbeeld uit die tijd laat 
zien dat  het huis met laan is verbonden met wat nu de Rijksweg-Noord 
heet, en daarnaast een verbinding in zuidelijke richting heeft. Beide we-
gen zijn in de huidige situatie nog terug te vinden; de zuidelijke weg in 
de vorm van de huidige weg ‘De Park’ en de oostelijke in de vorm van een 
(niet als weg meer in gebruik zijnde) notenlaan. 

Een historische kaartvergelijking laat zien hoe het kasteelterrein zich 
in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. Het huis heeft in de zuid-west 
hoek van het terrein gestaan op een min of meer vierkant perceel. Ten 
oosten daarvan was een soort voorruimte (tuin) met een vergelijkbare 
maat. Het deel ten noorden hiervan laat op historische kaarten een invul-
ling met (park-)bos en tuinen zien. Het geheel is omgeven door grachten 
en bomenrijen. 

Vanaf 1810 wordt het huis niet meer bewoond en in 1819 wordt het huis 
afgebroken en de gronden verkocht aan de Dullaert Stichting. Van de 
oorspronkelijke terreininrichting is vrijwel niets meer te zien in de huidi-
ge situatie. De hoogtekaart legt de oorspronkelijke verdeling nog enigs-
zins bloot met een verhoging van de plek waar het huis heeft gestaan. De 
grachten zijn gedempt en afgezien van de notenlaan zijn de beplantings-
structuren verdwenen. Een woonhuis van recenter datum staat ongeveer 
op de plaats van het oude kasteel.

Het zuidelijk deel van het kasteelterrein is aangeduid als terrein van ‘hoge 
archeologische waarde’  (AMK nummer  3910). Bodemingrepen dienen in 
dit gebied beperkt te blijven.  
    

De Park omstreek 1775 (Hottinger Atlas) 

Gravure van het huis De Park, 1744 
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3.1  Het Kasteelterrein

Het kasteelterrein wordt vormgegeven als de centrale plek in De Park. 
Zowel qua functie als beeld neemt het terrein een bijzondere positie in en 
vormt het een herkenbare, centrale plek. De ruimte wordt gemarkeerd 
door een stevige omlijsting met bomen. Het kasteelterrein wordt zodanig 
ingericht dat het gebruikt kan worden als evenemententerrein, maar dat 
het ook zonder evenement een aantrekkelijke plek is om naar toe te gaan. 
De indeling van het terrein verwijst baar de historische situatie: naast een 
grote open weide worden er twee kleinere velden gecreëerd: de voorma-
lige kasteelplaats (picknick/bloemenweide) en de  ‘proeftuin’; een meer 
kleinschalige ‘nuts’-tuin met verschillende (eetbare) gewassen.       

Functie en gebruik

Het kasteelterrein wordt dus in eerste instantie ingericht als evene-
mententerrein. In een later stadium zou hier ook een meer permanente 
publiekstrekkende functie een plek kunnen krijgen (bijvoorbeeld een 
museum of informatiecentrum). In het kader van de basisuitrusting 
wordt echter ingezet op een evenemententerrein.

Evenemententerrein
Het totale kasteelterrein heeft een oppervlakte van zo’n 6,5 ha. Het 
ontwerp biedt daarmee mogelijkheden voor verschillende soorten 
evenementen. Een aantal mogelijke voorbeelden waar aan gedacht kan 
worden:

- een markt of fair;                  
met diverse stands en marktkramen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
garden & countryfair, kerstmarkt, streekproducten etc. 
referentie: Landlevendagen, Kasteel Hoekelum in Bennekom.

- een theaterfestival 
met kleine podia, tenten en openluchtvoorstellingen.
referentie:  de Parade, Maarten Luther Kingpark in Amsterdam.
(bezoekers: ca. 7.000 per dag)

- een dancefeest of popconcert 
met een groot podium, tenten en horeca
referentie: Free Your Mind festival op de Stadsblokken in Arnhem
(bezoekers: ca. 17.000 - 20.000) 

- een concours hippique
met piste, tribunes, tenten, kraampjes etc.
referentie: Outdoor Gelderland, Kasteel Middachten bij De Steeg 
(bezoekers: ca. 8.000-10.000 per dag) 

Het kasteelterrein heeft een effectief te benutten ruimte van ongeveer 
46.000m2 (4,6 ha). Dit bestaat uit het evenementen-veld (3,6 ha) en twee 
kleinere velden: de kasteelplaats (0,5 ha) en de proeftuin (0,5 ha).
De hoogste bezoekersdichtheid per m2 zal ten tijde van een concert zijn. 
Een aantal van 1,5 persoon per m2 netto vloeroppervlak wordt in dit 
soort gevallen wel genoemd. Wanneer we aannemen dat ca 20% van het 
oppervlak nodig is voor organisatie / voorzieningen komen we op een 
maximaal te huisvesten aantal bezoekers van ruim 50.000 wanneer het 
gehele kasteelterrein wordt ingezet. Een meer conservatieve inschatting 
waarbij alleen het grote veld wordt benut en de ruimte onder de bomen 
niet wordt meegeteld, leidt tot een beschikbaar oppervlak van 2,4 ha en 
dus max. 28.800 bezoekers. Conclusie is dan ook dat vanuit de beschik-
bare ruimte op het terrein evenementen met bezoekersaantallen tot 
30.0000 te huisvesten zijn.
De twee kleinere velden (kasteelplaats en proeftuin) kunnen ten tijde 
van evenementen een eigen functie krijgen.  Juist de wat kleinere schaal 
en de andere sfeer kan aanleiding zijn hier een andere type activiteit een 
plek te geven; activiteiten waarvoor het grote veld eigenlijk te groot is. 

De te planten bomenrijen langs het grote veld verschaffen schaduw in 
de zomer. Ten tijde van evenementen kan de ruimte tussen de bomen 
ook benut worden voor diverse functies (situering toiletten, kraampjes, 
looproutes, fietsparkeren etc.). 
Wanneer het terrein niet voor evenementen wordt gebruikt, blijft een 
grote gebruiksruimte open die als ligweide / picknickveld, trapveld of 
vliegerwei gebruikt kan worden. 
    
Parkeren.
Een gebruik als evenemententerrein stelt eisen aan de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van het gebied. 
Er is in het ontwerp voorzien in een tweetal permanente parkeerterrei-
nen met tezamen een capaciteit van 100 plaatsen: 
-  bij de aansluiting van de zuidelijke kasteellaan op de Grote Molen-

straat; in het uiteinde van de laan (16 stuks)
-  ten zuiden van het kasteelterrein, onder de bomen (84 stuks)

De bereikbaarheid van het terrein is in principe goed geregeld via de 
kasteellanen. Zie daarvoor ook verderop  bij dat onderwerp. De lanen 
worden zodanig geprofileerd dat deze deels ook benut kunnen worden 
als (tijdelijke) parkeervoorziening.  In de kasteellaan-zuid is ruimte voor 
ca 180 tijdelijke parkeerplaatsen. De kasteellaan-west heeft een aanvul-
lende capaciteit van ca 250 plaatsen.  Dit betekent dat het plan voorziet 
in een totale parkeercapaciteit van ruim 500 plaatsen (waarvan de helft is 
gekoppeld aan de kasteellaan-west).  

Bij grotere bezoekersaantallen moeten andere oplossingen worden 
gezocht. In eerste instantie kan daarbij gedacht worden aan het inrichten 
van tijdelijke parkeervoorzieningen aan de rand van het gebied. Wei-
landen bij de ‘koppen’ van de kasteellaan-zuid en -oost kunnen tijdelijk 
benut worden als parkeerterrein. De lanen kunnen dan dienen als wan-
delroute naar het terrein. In totaal wordt ruimte gezien voor ca 2 x 5 ha 
tijdelijk parkeren. Dit levert naar schatting een parkeercapaciteit van ca. 
4.000-5.000 plaatsen op. 

Afhankelijk van de grootte van het evenement kunnen in aanvulling 
daarop ook parkeerterreinen in de omgeving worden ingezet. Die van de 
Rijkerwoerdse plassen liggen dichtbij. Verderweg gelegen terreinen zoals 
bij het Ohragebouw, Kronenburg en Rijnhal zouden middels pendeldien-
sten benut kunnen worden: evenals nu bij grote evenemenenten in het 
Gelderdome gebeurt. Verder ligt het terrein niet ver van treinstations: 
Station Arnhem Zuid (Schuytgraaf ) op een kleine 2 kilometer afstand; 
station Elst op zo’n 3 kilometer. 

Ontsluiting. 
Om het terrein op te kunnen bouwen ten tijde van evenementen moet 
het toegankelijk zijn voor groot materieel. De kasteellaan-zuid vormt 
hiervoor de toegangsweg. Over het evenemententerein wordt een voor 
zwaar materieel toegankelijke lus gemaakt, zodat er een logische aan- en 
afvoerroute mogelijk wordt. Deze paden worden uitgevoerd in klinkers 
(voor zover niet samenvallend met het circuit) met een fundering die 
bestand is tegen een zware belasting.    
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tijdelijk parkeren in de weilanden
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Met deze hoofdroute wordt een basisontsluiting aangebracht. Daarnaast 
zal elk evenement zijn eigen routing kennen afhankelijk van de manier 
waarop de ruimte gebruikt gaat worden. Tijdelijke maatregelen in de 
vorm van b.v. rijplaten moeten hier dan in voorzien.
Naast deze route wordt het kasteelterrein ook van andere zijden ontslo-
ten voor voetgangers. De lanen komen allen uit bij het kasteelterrein en 
worden als voetpad doorgetrokken op het terrein zelf. Hiermee ontstaat 
een interne padenstructuur die de verschillende delen met elkaar ver-
bindt. De paden zijn uitgevoerd in gebakken klinkers.           
Het terrein zal ten tijde van evenementen vanaf twee zijden voor nood-
diensten toegankelijk dienen te zijn. Dit betekent dat er naast de kas-
teellaan-zuid nog een andere route moet zijn. Hiervoor wordt in eerste 
instantie de westelijke kasteellaan ingezet. Wanneer de westelijke laan 
niet gerealiseerd wordt is er een alternatief in noordelijke richting door 
het circuit te benutten als calamiteiten-route richting de Marasingel in 
Schuytgraaf.     

Nutsvoorzieningen.
Evenementen zijn gebaat bij een goede water- en electriciteitsvoorzie-
ning. Veelal wordt er gebruik gemaakt van tijdelijke voorzieningen, zoals 
generatoren en watertanks. Er lopen momenteel kabels en leidingen 
door het gebied langs de weg die de naam de Park draagt; vanaf de 
Linge richting de boerderij. Overwogen kan worden om de aanleg van de 
zuidelijke laan aan te grijpen om de ligging van deze kabels en leidin-
gen te optimaliseren en buiten de laan te leggen. Dit heeft als voordeel 
dat eventuele werkzaamheden aan de leidingen de te ontwikkelen laan 
niet hoeven te beinvloeden. Wanneer het nieuwe tracé aan de westzijde 
wordt gepositioneerd kan het vrij eenvoudig doorgetrokken worden in 
noordelijke richting en kan er een aansluitpunt op het kasteelterrein ge-
realiseerd worden. Deze maatregel valt buiten het bestek van de aanleg 
van de basisuitrusting van de Park, maar zou wellicht meegenomen kun-
nen worden in het vervolg.

Bodemgesteldheid.
De bodem van het kasteelterrein is geclassificeerd als kalkhoudende 
poldervaaggrond (zware zavel en lichte klei). Kleigronden kunnen vrij nat 
zijn en daarbij een versmering van de bovenlaag tot gevolg hebben bij 
intensief gebruik. Daar staat echter tegenover dat de gemidelde grond-
waterstand hier relatief laag is (grondwatertrap VI). In de diepere onder-
grond treffen we hier ook oude stroomgordels van vroegere rivierlopen 
aan. Dit zijn dikwijls beter doorlatende gronden met zandbanen. Al met 
al is de verwachting dat de bodemgesteldheid niet tot grote problemen 
hoeft te leiden. Mochten zich toch problemen voordoen dan kan over-
wogen worden bodemverbetering toe te passen bijvoorbeeld door zand 
door de bovenlaag te mengen.  Een verdergaand alternatief is het toepa-
sen van stabilisatieplaten in de ondergrond.

calamiteitenontsluiting route zwaar materieel bij evenementen
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Westrand kasteelterrein

groot hoefbladcircuit

greppel

zilveresdoorns

Oostrand kasteelterrein

groot hoefblad wandelpad

greppel

zilveresdoorns

Profiel kasteelterrein kijkend in noordelijke richting
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graspad

circuit

bloemenweide

gelderse roos

klinkerweg

groot hoefblad

bestaande watergang

halfverhard pad

ruiterpad

zilveresdoorns

evenemententerrein

kasteelplaats

proeftuin

Het kasteelterrein wordt op basis van de historische situatie opgedeeld 
in 3 delen; 2 min of meer vierkante velden aan de zuidrand en een groter 
rechthoekig veld ten noorden daarvan. De velden worden van elkaar 
gescheiden door ondiepe greppels. Er is bewust voor gekozen om niet de 
oude grachten weer open te graven. Hiermee wordt voorkomen dat er in 
archeologisch waardevol gebied gegraven hoeft te worden en worden 
er geen lastige obstakels geintroduceerd die een eventueel toekomstig 
gebruik in de weg zouden kunnen zitten.

Evenemententerrein
Het grote veld bestaat uit gras omzoomd door bomenrijen. Aanvankelijk 
was hiervoor de keuze gevallen op de witte paardenkastanje. In verband  
met de momenteel heersende ziekte bij paardekastanjes wordt echter 
door diverse instanties (w.o. de Plantenziektekundige Dienst) afgeraden 
deze boom in grote hoeveelheden aan te planten. 
Als alternatief is gekozen voor de zilveresdoorn (Acer saccharinum); een 
uiteindelijk grote en statige parkboom (20-30m), met heldergroene 
bladeren met een grijswitte onderzijde. In de herfst verkleurt het blad 
naar geel.  De zilveresdoorn komt van nature voor in uiterwaarden  en 
verdraagt zowel nattere als droge bodems.  De boom staat bekend om 
zijn snelle groei in de jeugdfase. 
Met de zilveresdoorns  wordt een een stevig groen kader rondom het 
evenemententerrein gemaakt dat zich onderscheid van zijn omgeving. 

Referentie: bomenrijen rond een open veld
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Profiel Kasteelterrein zuid - noord 

1. 2.
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1.

2.

3.

3.
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Zilveresdoorn

Referentie bomenrijen

Bloei groot hoefblad Groot Hoefblad langs een rand 
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De bomenrijen vormen een soort gallerij langs het open veld. De bomen 
worden op een plantafstand van 7,5  bij 9,5  meter geplaatst. De bomen 
langs het grote veld worden langs drie zijden geplaatst, met aan elke 
zijde een verschillend aantal rijen: twee rijen aan de westzijde, drie rijen 
aan de oostzijde en 4 rijen aan de noordzijde. 

De buitenste rand van het grote veld wordt ingeplant met Groot hoef-
blad (Petasites hybridus). Deze robuuste plant met zeer grote bladeren 
maakt een stevige groene rand rond het terrein, waardoor je duidelijk 
een ruimte ‘binnengaat’ wanneer je het terrein betreedt. 
Groot hoefblad is een plant die tegen een stootje kan en daarom geen 
problemen hoeft op te leveren met een gebruik als evenemententerrein. 
De plantstrook met Groot hoefblad is 6,5 meter breed. 

Op de twee kleinere velden (kasteelplaats en proeftuin) worden geen 
bomen geplant. Dit hangt samen met het feit dat verstoring van de bo-
dem i.v.m. de archeologische waarden niet gewenst is. Diepwortelende 
bomen zouden hierbij tot problemen kunnen leiden. De twee velden 
worden elk op eigen wijze ingericht. De historische verdeling van een 
plek waar het huis stond en een naastgelegen terrein dat als tuin was 
ingericht wordt hierbij nieuw leven ingeblazen. 

Het meubilair dat wordt toegepast op het kasteelterrein is overeenkom-
stig de parkstijl.  Zowel langs de rand van het evenemententerrein als op 
de kasteelplaats en in de proeftuin worden verblijfsplekken gerealiseerd.

Impressie evenmententerrein: ‘leeg’

Impressie evenmententerrein: ‘gevuld’
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Impressie Kasteelplaats

Kasteelplaats
Het veld waar het huis op stond wordt ingericht als bloemen- en pluk-
weide. Het terrein wordt hiertoe ingezaaid met een bloemrijk kruiden-
mengsel.  In het midden wordt een wat groter veld kort gemaaid, zodat 
hier een beschuttere verblijfs-/picknick plek ontstaat. Bezoekers kunnen 
hun eigen boeket plukken en mee naar huis nemen.

In het verlengde van de bomenrij langs het evenementenveld, wordt aan 
de westzijde van de kasteelplaats een heestervak aangeplant met Gel-
derse roos (Viburnum opulus), een tot 4 meter hoog uitgroeiende ‘land-
schappelijke’ heester met in juni fraaie witte bloemschermen en rode 
bessen in het najaar.     

Over de kasteelplaats lopen klinkerpaden die de plek verbinden met het 
grote evenementenveld en de naastgelegen ‘proeftuin’.

De kasteelplaats leent zich, als historisch hart van het kasteelterrein, 
voor een bijzonder element: bijvoorbeeld in de vorm van een markant 
zitelement of uitkijkplek. De in de parkstijl benoemde ‘hybriden’ komen 
hiervoor in aanmerking. Zie ook hoofdstuk  ‘Meubiliar’ verderop.
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Impressie Proeftuin

Proeftuin
Het veld ten oosten van de kasteelplaats wordt ingericht als een meer 
beschutte, afgebakende plek:  een ‘proeftuin’  in de letterlijke zin van het 
woord. Hier worden in grote plantvakken gewassen geteeld die ‘eetbaar’ 
zijn en door de bezoekers genuttigd kunnen worden. Passend bij het 
karakter van het gebied wordt gedacht aan grote vakken met robuuste 
planten zoals zonnebloemen, bramen, bessen, hazelaar, vlier, mais en 
pompoenen. Het zijn gewassen, planten en heesters die weinig onder-
houd nodig hebben, maar interessant zijn vanwege hun bessen, vruch-
ten en zaden. Bezoekers profiteren van het ‘vruchtgebruik’ en het kasteel-
terrein zal daarmee een interessante bestemming kunnen worden. Het 
veld wordt omzoomd door een brede ca 1,5 meter hoge gemengde haag 
die los mag uitgroeien, met soorten als liguster, (gelderse) roos, kor-
noelje, vlier en veldesdoorn. De omhaagde proeftuin kan indien gewenst 
afgesloten worden; hiertoe worden de (drie) toegangen voorzien van 
afsluitbare poorten.    

De proeftuin heeft een kleinschaliger en meer divers karakter dan de kas-
teelplaats en het evementenveld. De plek leent zich daarmee ook voor 
aanvullende voorzieningen in de vorm van bijvoorbeeld een doolhof, 
een watertuin of een bijzondere verblijfsplek. Daarbij is het van belang 
dat een dergelijke aanvullende voorziening zich voegt naar het karakter 
van de proeftuin; daaraan ondergeschikt is.          
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Detail bomen langs de zuidrand

parkeren langs zuidrand,
onder de bomen (zilveresdoorns) 

laan (klinkers)

fietspad
(asfalt met afstrooilaag 
granulaat)

nieuwe 
erfrandbeplanting

zie detail

circuit (beton)
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klinkers, keperverband

circuit in vloeiende bocht (beton)

asfalt afgestrooid
 met granulaat

ruiterpaden

wegneembaar
paaltje

vloeiende bocht t.b.v. indraai

haakse hoek

parkeervakken van grasbeton tussen de bomen (zilveresdoorns)
Detail laan en zuidelijke rand Zuidelijke rand 

Ten zuiden van de twee kleinere velden, net buiten het kasteelterrein zelf, 
worden ook bomenrijen gerealiseerd in een zelfde soort (zilveresdoorn) 
en plantverband als die langs het evenementenveld. Hiermee wordt het 
kasteelterrein duidelijk ingekaderd en krijgen ook de kleine velden een 
fraaie entourage. Het bomenblok vormt ook in ruimtelijke zin een hel-
dere begrenzing tussen het kasteelterrein en het aangrenzende erf. Het 
vormt de entree tot het kasteelterrein vanaf de zuidelijke laan.      

De zuidelijke rand wordt ingericht als parkeerterrein. Hiertoe wordt het 
mogelijk gemaakt te parkeren tussen de bomen aan weerszijden van de 
toegangsweg tot het kasteelterrein. De parkeervakken worden uitge-
voerd in grasbeton. Het parkeren blijft beperkt tot de zone onder de twee 
bomenrijen die het dichtst bij het kasteelterrein liggen. Daarmee wordt 
al voorzien in forse capaciteit , zonder dat de auto’s prominent zichtbaar 
zijn vanuit de omgeving. 
Om het bomenblok heen lopen verschillende routes: het circuit buigt 
aan de westzijde in noordelijke richting af en langs de zuidzijde wordt de 
verbinding gelegd met de notenlaan voor fietsers, wandelaars en ruiters. 
Het fietspad wordt hier uitgevoerd in asfalt, dik afgestrooid met granu-
laat, zodat het pad de uitstraling van halfverharding heeft. Het (wandel)
pad dat in aansluiting op dit (fiets/wandel)pad langs de oostzijde van het 
kasteelterrein loopt wordt in ditzelfde materiaal uitgevoerd (zonder de 
asfaltondergrond).   
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3.2  De kasteellanen

De kasteellanen verbinden het kasteelterrein van de Park met zijn omge-
ving. De lanen voeren naar alle windstreken en hebben een belangrijke 
functie als toegangsweg. Daarnaast vervullen ze een belangrijke rol als 
structuurdragers binnen het gebied. De (toekomstige) monumentale 
lanen vormen een samenhangend stelsel, een groen raamwerk, dat het 
gehele gebied van de Park omvat. 
De lanen hebben elk een eigen functie en ook qua beeld zijn er verschil-
len. Hieronder worden de lanen nader uitgewerkt.   

Referentie kasteellanen; dubbele rij aan weerszijden
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Profiel kasteellaan- zuid

Referentie: lindelanen
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3.2.1 Kasteellaan- zuid

De zuidelijke kasteellaan is de enige die ook in de huidige situatie al als 
weg fungeert. Langs een deel van de weg staat een rijtje fruitbomen (pe-
ren). De weg wordt opnieuw geprofileerd en aan weerszijden van twee 
rijen bomen voorzien.  Door een dubbele bomenrij wordt een royale laan 
en op termijn monumentaal beeld gerealiseerd.  

Functie en gebruik
De zuidelijke laan vormt (net als nu al) de toegang voor het gemotori-
seerd verkeer; de laan sluit aan op de Grote Molenstraat ter hoogte van 
de kruising met de Linge. Voor bezoekers die met de auto komen kan er 
geparkeerd worden in het meest zuidelijke gedeelte van de laan. Hier is 
ruimte voor ca. 16 auto’s. Ook kan doorgereden worden naar het kas-
teelterrein zelf; hier is nog eens een parkeervoorziening voor ruim 100 
auto’s tussen de bomen ten zuiden van het kasteelterrein voorzien. Deze 
parkeervoorzieningen zijn met name bedoeld voor het ‘dagelijks gebruik’, 
en kunnen ook een functie vervullen tijdens kleinschalige evenementen. 
Bij grotere evenementen kan de laan zelf ook nog benut worden om in te 
parkeren. Het profiel is zo gekozen dat er tussen de bomen (op grasbe-
ton) geparkeerd kan worden. In totaal wordt ruimte gezien voor zo’n 180 
incidentele parkeerplekken. De zuidelijke laan heeft daarmee een totale 
capaciteit van in totaal zo’n 280 parkeerplaatsen. 
De kasteellaan-zuid vormt ook de ontsluiting voor aanleverend (vracht)
verkeer ten tijde van evenementen. De maatvoering en fundering van de 
weg en de in de weg gelegen brug is daarop aangepast.
De laan is tevens te gebruiken voor wandelaars en fietsers. Aangezien er 
onder normale omstandigheden weinig verkeer op de laan wordt voor-
zien en de verharding voldoende breed is, kan dit prima gecombineerd 
worden. In de laan is ook een ruiterpad voorzien, tussen de twee ooste-
lijke bomenrijen.  Het uitgangspunt is om zeer terughoudend om te gaan 
met het toepassen van straatverlichting in het buitengebied. Wanneer 
het vanuit veiligheid niet strikt noodzakelijk is wordt in het plangebied 
dan ook afgezien van verlichting. De kasteellaan-zuid is de enige route 
binnen het plangebied waarlangs wel verlichting wordt gerealiseerd. Dit 
vanwege het feit dat het de hoofdtoegang is en enige laan die ook voor 
autoverkeer toegankelijk wordt gemaakt. Aangezien de laan ook nog 
eens door fietsers en wandelaars gebruikt wordt is er voor gekozen deze 
laan wel te verlichten. 
      
Vorm en materialsering
Voor de zuidelijke laan is gekozen voor lindes (Tilia x europaea “Euchlo-
ra’’); een mooie, grote en statige boom die een fraaie laan kan vormen.  
De weg wordt geherprofileerd en opnieuw bestraat. De weg krijgt een 
breedte van 5,5 meter. De weg zal onder normale omstandigheden geen 
intensief gebruik van auto’s kennen. De weg is dan ook toegankelijk voor 
zowel auto’s als ook fietsers en wandelaars. Daarbij wordt als bestratings-
materiaal een (gebakken) klinkerverharding toegepast. Klinkers passen 
goed bij het Betuwse, landschappelijke karakter van de plek en geven de 
kasteellanen een eigen, ten opzichte van andere wegen onderscheidend 
beeld.

    

Detail aansluiting Molenstraat

aansluiting 
Molenstraat 
plateau

fietspad

oversteek

fietspad

haag

informatie

parkeren onder de bomen
in verlengde laan
(16 parkeerplaatsen)

erf-aansluiting

ruiterpad loopt rechtdoor en 
sluit aan bij pad langs Linge

Aansluiting Molenstraat
Voor een verkeersveilige aansluiting van de laan op de Grote Molenstraat is een aanpassing van de huidige situatie gewenst waarbij er een plateau wordt 
gecreëerd. Door de rijbanen in de Molenstraat uit te buigen ontstaat een tussenberm met opstelruimte voor overstekende fietsers.  
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3.2.2 Kasteellaan- oost

De oostelijke kasteellaan is ook een laan die van oudsher al bij het kasteel 
hoorde, maar in dit geval niet meer in functie is als weg. Er is echter nog 
wel sprake van bestaande beplanting in de vorm van een fraai oud no-
tenlaantje. De laan is doorsneden door de spoorlijn; het oostelijke (korte 
deel) vormt nog de toegangsweg tot een tweetal erven. In het westelijke 
deel ontbreekt een weg of pad. 

Functie en gebruik
De oostelijke kasteellaan wordt weer in ere hersteld. Hiertoe wordt er een 
fietstunnel onder het spoor door gerealiseerd. Een nieuw fietspad wordt 
aangelegd tussen de bestaande oude notenbomen. Hiermee wordt een 
recreatieve verbinding gelegd vanaf de Rijksweg Noord met het gebied 
en wordt ook de verbinding gemaakt met het deelgebied Waterrijk dat 
aan de overzijde van deze weg ligt.
Naast een fietsverbinding wordt er ook een ruiterpad langs de notenlaan 
gerealiseerd. Het pad verbindt het gebied ten oosten van het spoor (met 
verschillende ‘paardenondernemers’ ) met het kasteelterrein en andere 
routes door het gebied.  

Vorm en materialisering
De notenlaan is niet meer compleet; plaatselijk zijn er gaten gevallen. Op 
plekken waar er over wat grotere lengte bomen ontbreken worden nieu-
we exemplaren geplant, bij voorkeur in een wat grotere plantmaat. Door 
het verschil in leeftijd zal er een minder monumentaal beeld ontstaan, 
maar door de aanvulling ontstaat er wel een beter beeld van een conti-
nue laan. De notenlaan heeft door zijn fraaie oude bomen en het gebruik 
als fietspad een wat informelere uitstraling dan de zuidelijke laan.

In aanvulling op de bestaande bomen wordt een extra dubbele rij noten-
bomen ten zuiden van de bestaande laan gerealiseerd. Hiermee wordt 
naar de toekomst toe een steviger beeld gemaakt en krijgt de laan in zijn 
totale maatvoering een met de zuidelijke laan vergelijkbare dimensie. 
Het beeld van de laan zal met de tijd veranderen: de nieuwe aanplant zal 
in vergelijking met de bestaande laan aanvankelijk bescheiden ogen. Na 
verloop van tijd zal de nieuwe aanplant een steviger beeld krijgen en zal 
er meer uitval in de oude laan zijn. Uiteindelijk (na enkele tientallen jaren) 
zal de nieuwe laan het beeld van de oude hebben overgenomen.   
  
Ook hier wordt een klinkerbestrating voorgesteld, de bestratingsbreedte 
is 3,5 meter.  Het totale profiel van de laan is ruim gedimensioneerd (ruim 
50 meter) zodat er ook voldoende ruimte is voor een ruiterpad binnen 
het profiel. Langs de notenlaan wordt geen verlichting aangebracht (af-
gezien van de fietstunnel). 

Ontwikkeling notenlaan in de tijd: 
de nieuwe beplanting is aanvankelijk ondergeschikt, maar neemt het op termijn over
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Bestaande notenlaan

Profiel kasteellaan- oost
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Fietstunnel en aansluiting op Rijksweg-Noord

De aanleg van de fietstunnel maakt van de historische notenlaan weer 
een functionele verbinding. Het legt een directe link met het aangren-
zende Waterrijk.
 
De bestaande notenbomen blijven aan weerszijden van het spoor ge-
handhaafd en worden ook aan beide zijden voorzien van een extra dub-
bele rij bomen. Het pad komt tussen de oude bomen te liggen en valt in 
het oostelijke deel van de laan samen met de erfontsluitingswegen van 
de twee aanliggende erven. 

De fietstunnel wordt recht in het verlengde van het pad tussen de bo-
men aangelegd.

Voor de aansluiting en kruising van de doorgaande route van de noten-
laan richting het Waterrijk op de Rijksweg Noord wordt een zelfde type 
oplossing voorgsteld als bij de Molenstraat: een plateau met een plaat-
selijke uitbuiging van de rijbanen in de Rijksweg waardoor er een veilige 
oversteekmogelijkheid voor fietsers wordt gemaakt. 

Situering fietstunnel in het verlengde van het pad tussen de bestaande notenbomen
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Detail aansluiting Rijksweg Noord

bestaande notenbomen, 
plaatselijk aangevuld met 
nieuwe

oversteek fietsers van en 
naar Waterrijk

bestaand fietspaden
langs  Rijksweg Noord

verbreding bestaande 
profiel en aanplant nieuwe 
bomen

huidige grens profiel 

erf inrit

erf inrit

klinkerverharding
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Referentie: essenlanen

Profiel kasteellaan- west

3.2.3 Kasteellaan- west
            
De westelijke kasteellaan is een nieuwe laan; een toevoeging op de twee 
historische zoals hiervoor beschreven. De laan sluit aan op de Grote 
Molenstraat en is dwars over de bestaande golfbaan geprojecteerd. De 
laan maakt een tweede ontsluiting voor auto’s en daarmee nooddiensten 
mogelijk; een voorwaarde voor het kunnen laten functioneren van het 
kasteelterrein als evenemententerrein. 

Functie en gebruik
Onder normale omstandigheden wordt de westelijke kasteellaan als 
fietspad gebruikt. Ten tijde van evenementen zou de laan kunnen funge-
ren als calamiteiten ontsluiting voor nooddiensten en, indien het evene-
ment zich daartoe leent, zou de laan als extra auto-toegang en parkeer-
voorziening kunnen fungeren. Het profiel van de laan is qua maatvoering 
dan ook vergelijkbaar met dat van de zuidelijke laan, zodat parkeren 
tussen de bomen eventueel mogelijk is. De westelijke kasteellaan heeft 
daarmee een parkeercapaciteit van ca. 130 autos. 

Vorm en materialsering
De soortkeuze voor de laanbomen is anders; om het onderscheid tus-
sen de verschillende lanen te benadrukken is hier gekozen voor essen 
(Fraxinus excelsior); een bij het Betuws landschap horende boom die in 
meerdere rijen een fraai laanbeeld vormt. 
De laan wordt evenals de andere kasteellanen uitgevoerd in een (gebak-
ken) klinkerbestrating. Langs de laan wordt geen verlichting voorgesteld.

De realisatie van de kasteellaan-west staat ter discussie. Aanleg van een 
dergelijke laan over een bestaande golfbaan heeft ingrijpende conse-
quenties en betekent een grote kostenpost i.v.m. noodzakelijke aanpas-
singen aan de golfbaan.  De laan is vanuit het ontwerp zeer gewenst en 
kan een belangrijke functie vervullen in de ontsluiting en het toeganke-
lijk maken van het gebied. Het is echter niet zo dat de noodzakelijke 2e 
(calamiteiten) onstluiting van het kasteelterrein alleen via deze weg kan 
worden vormgegeven. Een mogelijk alternatief is een verbinding naar 
het noorden, via het circuit en aansluitend op de Marasingel. Een ander 
alternatief zou via de oostelijke laan kunnen lopen. In dat geval zou de 
fietstunnel aangepast moet worden om toegankelijk te zijn voor nood-
diensten. Gezien de kosten die dit met zich meebrengt ligt een ontslui-
ting in noordelijke richting meer voor de hand.     
Momenteel worden de mogelijkheden van een eventuele uitbreiding van 
de golf binnen de Park onderzocht. De eerste resultaten laten zien dat 
realisatie van de laan kansrijker wordt wanneer deze wordt meegenomen 
in een uitbreidingsvariant, omdat men in dat geval ook de bestaande 
baan zal moet aanpassen.                                        
               
Vanwege de onzekerheid over de kasteelaan-west, wordt deze voorals-
nog als optie in de basisuitrusting meegenomen. 
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3.2.4 Kasteellaan- noord

De noordelijke ‘kasteellaan’ valt grotendeels buiten het plangebied. Het 
betreft hier de lange laan die in Schuytgraaf langs de weide loopt. Deze 
laan stopt als laanprofiel met bomenrijen bij de warmtekrachtcentrale 
net ten noorden van het plangebied Park. In functionele zin loopt de 
route echter door tot aan het kasteelterrein en valt deze samen met het 
‘circuit’. 

Functie en gebruik
De noordelijke verbinding van het kasteelterrein valt dus samen met 
het circuit en heeft een functie als fietspad. Wanneer de kasteellaan-
west niet wordt gerealiseerd vervult deze verbinding ook een functie als 
calamiteiten ontsluiting ten tijde van evenementen op het kasteelterrein. 
De draagkracht van de brug die de verbinding vormt tussen de Park en 
Schuytgraaf dient daar dan ook op aangepast te zijn.      

Vorm en materialsering
Binnen het plangebied van de Park is de noordelijke kasteellaan als laan 
dus niet aanwezig, maar valt de verbinding samen met het circuit.  Ver-
derop i n deze rapportage wordt de vormgeving en materialering hier-
van nader toegelicht.  
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Schuytgraaf en de Park
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4 |  lint
Het lint is de benaming van een nieuwe landschappelijke structuur geënt 
op historische patronen in de ondergrond. Het gaat om oude stroom-
gordels uit de romeinse tijd, toen hier voorlopers van de Rijn door het 
gebied stroomden. Deze structuur heeft zijn sporen achtergelaten in het 
landschap en komt tot uitdrukking in verschillen in grondgebruik,  kavel-
vormen en oude waterlopen. Deze elementen zijn aangegrepen om een 
bijzondere, nieuwe landschappelijke structuur te maken die een aantal 
zaken met elkaar combineert:
-  het leggen van een visuele / landschappelijke verbinding dwars door 

het gebied tussen Elst en Schuytgraaf door middel van een bijzondere 
open ruimte, met een eigen indentiteit en gebruik;

-  het creëren van een aantrekkelijke, bijzondere recreatieve verbinding 
tussen beide kernen en aansluitend op structuren binnen de kom;

-  het vormgeven aan een ecologische verbindingszone tussen Linge en 
Waterrijk enerzijds en Schuytgraaf en verder het rivierengebied ander-
zijds. 

Het resultaat is een ‘lint’ dat bestaat uit een centraal deel (de weide), met 
daaromheen een recreatieve route (het circuit) die deels wordt geflan-
keerd door een nieuwe waterstructuur. 

Het lint heeft in vorm en gebruik een directe relatie met aangrenzende 
structuren in Schuytgraaf. De weide in de Park vormt een voortzetting 
van de ‘droge ecologische verbindingszone’, het circuit sluit aan bij het 
“Betuws circuit” (voorheen de ‘track’) zoals dat door de wijk loopt en de 
nieuwe waterstructuur legt de verbinding tussen Linge en de ‘natte eco-
logische zone’  langs de westrand van de nieuwbouwwijk.

Het lint vormt een nieuwe, zich onderscheidende, landschappelijke struc-
tuur binnen het gebied, maar ligt verankerd in zijn omgeving doordat 
de begrenzing van de structuur grotendeels samenvalt met bestaande 
landschappelijke lijnen in het gebied (waterlopen en kavelgrenzen). Een 
deel van het bestaande landschap wordt hiermee als het ware 'uitgelicht' 
uit zijn omgeving.         

Contouren van het lint geprojecteerd op de historische kaart (ca.1900); 
bestaande landschappelijke lijnen vomen het vertrekpunt voor de nieuwe structuur.
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Impressie Circuit: met links de waterloop, en rechts de weide.
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4.1  Het Circuit

Het circuit in de Park wordt vormgegeven als een bijzondere route, met 
name voor actieve en sportieve vormen van recreatie: ‘alles op rolletjes’. 
Het is een route die zich in beeld en gebruik onderscheid van andere 
routes. Er is een sterke relatie met het circuit in Schuytgraaf, maar in de 
Park krijgt de route toch een eigen beeld; passend bij het karakter van het 
omliggende gebied en het type gebruik. Het circuit loopt langs de rand 
van de weide en heeft daarmee een ‘schichtig’ karakter met een steeds 
wisselende orientatie op de omgeving. De hoogteligging varieert waar-
door er sprake is van een steeds wisselende beleving. Verspreid langs het 
circuit liggen bijzondere verblijfsplekken.  

Functie en gebruik

Het circuit is een vrijliggende recreatieve route die als een doorgaande 
lus door het gebied is gelegd. Binnen de Park heeft het circuit een 
totale lengte van zo’n 5 kilometer. Het circuit is met name geschikt voor 
de meer actieve en sportieve vormen van recreatie. Juist voor fietsers, 
skeeleraars en hardlopers is dit vrijliggende pad een interessant gegeven, 
omdat de lengte van de route aansluit bij de actieradius van deze gebrui-
kers. Zeker in samenhang met het circuit in Schuytgraaf (met een totale 
lengte van ca. 10 kilometer) biedt dit uiteenlopende mogelijkheden. Voor 
wandelaars is het circuit eveneens een interessante route, maar er zullen 
naar verwachting weinigen zijn die de volledige route zullen aflopen. 
Ter illustratie: een ommetje vanuit de rand van Schuytgraaf dat langs het 
kasteelterrein voert komt al gauw op zo’n 2,5 kilometer (ca een half uur 
lopen); een ommetje dat de noordelijke helft van het gebied bestrijkt 
komt al gauw op 5 kilometer (ca een uur). Slecht een enkeling woont 
echter aan de rand van het gebied, dus voor velen zal de afstand vanaf 
de woning tot aan het Park een aanzienlijke verlenging van de route 
betekenen. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat voor 
wandelaars vanuit de omliggende wijken met name de randen van het 
gebied het meest interessant zijn. Het circuit zal voor hen een deel van 
de route kunnen vormen, maar vormt niet een voor de hand liggende 
wandelroute op zich zelf. 

Hiermee krijgt het circuit binnen de Park een wat andere betekenis 
dan het circuit binnen Schuytgraaf. Daar is er namenlijk sprake van een 
gecombineerde fiets-wandelroute, met gescheiden stroken voor resp. 
fietsers en wandelaars. Daar waar het circuit in Schuytgraaf ook een 
nadrukkelijker utilitair karakter heeft (fiets- en wandelroutes richting 
scholen, voorzieningen, station etc.), is de route in de Park nadrukkelijker 
recreatief en zullen de gebruiksintensiteiten lager zijn. 

Om deze redenen is gekozen voor een ander profiel van het circuit. In 
plaats van een ‘dubbele’ verhardingsstrook wordt gekozen voor een 
eenvoudig, enkelvoudig pad. De maatvoering is royaal (3,5 meter) zodat 
er voldoende ruimte is voor elkaar passerende gebruikers, maar ook weer 
niet breder dan noodzakelijk is voor een goed functionerend circuit. 
Het circuit is tevens door het Waterschap (of andere beheerders) te ge-
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Profiel circuit westzijde - minimaal
lage ligging en smalle watergang

Profiel circuit  westzijde - maximaal
hoge ligging en brede watergang

Profiel circuit  oostzijde
minder hoog en smalle watergang
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bruiken als onderhoudspad. De maatvoering en constructie (fundering) 
is hierop aangepast.

Het circuit wordt aangeduid als zgn. verplicht fietspad en is niet toegan-
kelijk voor bromfietsers. 

In combinatie met het circuit, dat als verhard pad wordt aangelegd, is er 
voorzien in een parallele, meer informele route langs de rand van de wei-
de. Door, los van het circuit, een eenvoudig graspad te beheren ontstaat 
er voor wandelaars een alternatief. Een alternatief dat gecombineerd kan 
worden met bijvoorbeeld een ruiterpad en/of een mountainbike-route.       

Langs het circuit zijn op enkele, markante locaties verblijfsplekken voor-
zien. Op deze plekken worden zitplekken gecreëerd en is voorzien in een 
aansluiting op paden langs en door de weide.            

Vorm en materiaal 

Het circuit wordt vormgegeven als een duidelijk herkenbaar, onderschei-
dend element. Tegelijk past hier toch ook enige terughoudendheid en 
dient het circuit te passen bij het landschappelijke, Betuwse karakter van 
het gebied: onderscheidend maar niet opzichtig dus.

In Schuytgraaf is het circuit vormgegeven als een dubbele asfalt-loper; 
zwart asfalt van 3.50 breed voor fietsers en een strook van 2.30 breed met 
parelgrind afgestrooid voor voetgangers. Het circuit wordt in Schuytgraaf 
begeleid door brede, lage hagen. De totale breedte (inclusief hagen en 
middenberm) is daarmee ruim 10 meter. Het circuit in Schuytgraaf ligt 
deels enigszins verhoogd (30-60 centimeter) met op een enkele plek een 
hoger uitzichtpunt.  

Voor de Park wordt ingezet op een circuit dat verwantschap heeft met 
dat in Schuytgraaf, zonder er een letterlijke kopie van te willen zijn. De 
afwijkende ligging (buitengebied vs. woonwijk) en het verschil in gebruik 
(utilitair vs recreatief/sportief ) geven hier aanleiding toe.
De breedte van het fietspad (3.50m) wordt in het circuit van de Park door-
gezet. Het voetpad wordt losgekoppeld en vervangen door een infor-
meel graspad langs de randen van de weide. 

Het circuit wordt niet voorzien van verlichting. De route heeft met name 
een recreatief karakter en er zijn alternatieve routes in het gebied die wel 
verlicht zijn. 
        
Hoogteligging en tracé 
Het circuit krijgt een verhoogde ligging waardoor het zich als het ware 
los maakt van zijn omgeving. Tegelijk vormt het daarmee een rand langs 
de weide en wordt deze ruimte daarmee nadrukkelijker gemarkeerd. De 
hoogteliging van het circuit varieert over de gehele lengte; bij kruisingen 
met andere paden en wegen (zoals de kasteellaan en de Weteringsewal 
langs de Linge) ligt het circuit op maaiveld; op de tussenliggende trajec-
ten loopt het geleidelijk op en weer af.  De hogere punten liggen tussen 
de 1,5 en maximaal 2,5 meter boven met omringende maaiveld. 
Het circuit kent een ‘schichtig’ tracé; het volgt daarbij grotendeels be-
staande kavelgrenzen. De soms scherpe richtingverdraaiingen in combi-
natie met de variatie in hoogteligging bieden steeds wisselende uitzich-
ten op de omgeving en geven het circuit een eigen karakter.

Materialisering
Voorgesteld wordt het circuit uit te voeren in beton. Met beton is een 
mooi vlak wegdek te maken dat zeer geschikt is voor fietsen en skeeleren 
(alles op rolletjes). Het is ook een materiaal dat goed aansluit bij het lan-

Maatvoering en materialisering circuit

3.501.00 1.00
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Detail verblijfsplekken

circuit

tredenhellingbaan

tamme kastanjes 

weide

pad onderlangs

bloemrijk  kruidenmengsel

betonnen  zitrand

tamme kastanje

grastalud
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hek/raster

zitrand

bloemrijk gras



47

O N T W E R P  B A S I S U I T R U S T I N G  D E  P A R K  -  P A R K  L I N G E Z E G E N

delijk karakter van het gebied. Ook op andere plekken in Park Lingezegen 
worden betonnen fietspaden gerealiseerd, zodat hiermee een bepaalde 
verwantschap ontstaat.
Het beton onderscheid zich duidelijk van andere paden en wegen in 
het gebied en de directe omgeving (vooral asfalt en klinkerverharding), 
waardoor het zelfstandige karakter van het ciruit, ook bij kruisingen, 
goed zichtbaar is. Beton biedt daarbij goede mogelijkheden om speciale 
plekken op een fraaie manier vorm te geven; verblijfsplekken kunnen 
als een verbreding van het circuit worden uitgevoerd en op een strakke 
wijze worden vormgegeven. Het biedt de kans om de verschillende 
zaken die bij het circuit horen (doorgaande route, verblijfsplekken, maar 
ook b.v. treden in het talud uit één en hetzelfde materiaal te vervaardigen 
waardoor een duidelijke eenheid in beeld ontstaat.

Een betonpad kent zogenaamde ‘dilatatievoegen’: smalle spleten op 
regelmatige afstand van elkaar, ter voorkoming van scheuren door krimp 
en zettingen. Door het toepassen van ankers, die de platen bij een voeg 
altijd op gelijke hoogte houden vormen deze voegen geen obstakel voor 
prettig skaten. Voor skaters is beton dan ook, mits goed aangebracht en 
gedilateerd, een uitstekend wegdek. Het is slijtvast en minder gevoelig 
voor zettingen en zakt in voorkomende gevallen gelijkmatiger dan asfalt. 

Verblijfsplekken
Op de hoogste punten, bij knikken in het tracé, zijn bijzondere verblijfs- 
en uitkijkplekken vormgegeven. Zoals gesteld, worden de verblijfsplek-
ken als verbreding van het circuit uitgevoerd. In die verbreding wordt 
vervolgens een plantvak uitgespaard waarin een bloemrijk kruidenmeg-
sel mengsel wordt gezaaid. Tevens is er ruimte voor de plaatsing van 
bomen. De verblijfsplekken worden gemarkeerd met een loverdak van 
tamme kastanjes (Castanea sativa) die in een losse groep langs het circuit 
en op het talud worden geplaatst. De tamme kastanje heeft een 'romeins 
tintje' en past daarom goed bij het (romeinse) lint : het verhaal gaat dat 
de romeinen destijds de tamme kastanje hier geintroduceerd hebben 
- feit is in ieder geval dat ze de boom veelvuldig gebruikten, vooral van 
weg de vruchten. Doordat de kastanjes juist op de hoger gelegen delen 
van het circuit worden geplant zullen ze de gewenste droge tot licht-
vochtige groeiomstandigheden hebben.       
De verblijfsplekken krijgen met de bomen een sfeer van beschuting en 
zijn van grotere afstand herkenbaar.  De rand van het plantvak kan tevens 
dienst doen als zitrand.  Hierbij kan overwogen worden een link met het 
parkstijlmeubiliar te leggen door voor eenzelfde toepassing van materi-
alen (houten latten) te kiezen voor wat betreft het zitgedeelte. E.e.a. zou 
in nader overleg met de vormgevers van het park-meubiliar uitgewerkt 
kunnen worden als één van de ‘specials’ zoals beschreven in het hand-
boek.   

Vanaf de verblijfsplek voeren treden of een hellingbaan naar beneden. 
Onderaan het talud bevindt zich een toegang tot de weide in de vorm 
van een klaphek. Struinroutes door de weide leiden naar andere hekken 
en overstappunten langs de rand.  

weide

circuit

zitrand
bloemrijk gras

treden

tamme kastanje
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Kruising Circuit / Weide  met  Linge

Kruising Laan-zuid met Circuit
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Kruisingen

Het circuit kruist op een aantal plekken belangrijke andere routes: de 
kasteellanen en de Weteringsewal langs de Linge. Het uitgangspunt bij 
de vormgeving en materialisering van deze kruisingen is dat het circuit 
‘voorrang’ heeft boven de andere structuren. In functionele zin betekent 
dit dat de fietsers ook letterlijk voorrang hebben ten opzichte van het 
kruisende verkeer. In ruimtelijke zin wordt dit onderstreept door het 
materiaal (beton) van het circuit ook door te trekken over de kruisende 
wegen en door het circuit enigszins verhoogd ten opzichte van de weg 
te houden zodat er ter plaatse van de kruising sprake is van een drempel. 
De breedte van de drempel (uitgevoerd in beton) sluit aan bij de breedte 
van de grasbermen langs het circuit (1 meter) zodat het circuit-profiel 
wordt gecontinueerd bij de kruisingen.    

asfalt
beton

beton

klinkers

ruiterpad

voegen

talud

drempel

ruiterpad

watergang

veerooster

hekwerk
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drempel
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Linge

rietoever
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(geschikt voor 
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hellingbaan
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weide
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Profiel waterloop - smal

Profiel waterloop - breed
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 4.2 Waterlopen

Westelijk van het circuit wordt een nieuwe waterloop gemaakt, deels op 
basis van een bestaande sloot. De nieuwe watergang wordt aan één zijde 
voorzien van een brede rietoever. De breedte van de rietoevers varieert 
van ca 2,5 meter tot zo’n 16 meter en ligt ten opzichte van het circuit aan 
de overzijde van de watergang: aan de kant van het omliggende land-
schap. De nieuwe watergang vervult een belangrijke functie: zowel qua  
waterhuishouding als ecologisch en recreatief.  

Functie en gebruik

Ecologie
Over de Park is een ecologische verbindingszone geprojecteerd die een 
verbinding moet leggen tussen het Waterrijk, via de Linge, langs en door 
Schuytgraaf in de richting van de uiterwaarden. Voor deze verbinding zijn 
twee modellen benoemd: model rietzanger en model ijsvogelvlinder. De 
waterloop met de brede rietoevers geeft invulling aan het model rietzan-
ger. Hiervoor is de aanwezigheid van rietmoeras met overjarig riet van 
belang.  De rietoever wordt ten opzichte van het circuit aan de overzijde 
van de watergang gesitueerd. Vanuit het recreatief gebruik gezien is dit 
de rustigste kant zodat op deze manier verstoring zoveel mogelijk wordt 
beperkt. In plaatst van ecologische 'stapstenen' wordt met de nieuwe 
rietoever een nieuwe doorgaande verbindende structuur gemaakt; 
waardoor feitelijk een betere verbinding wordt gerealiseerd. De water-
structuur sluit enerzijds aan bij de LInge en anderzijds bij een watergang 
langs de zuidrand van Schuytgraaf en legt zo de verbinding met de ‘natte 
ecologische zone’ langs de westrand van de nieuwbouwwijk.

Waterhuishouding
De waterloop vervult tevens een functie in de aan- en afvoer van water 
vanuit de Linge. Via deze watergang kunnen de fruitbedrijven bij Driel 
van voldoende water worden voorzien. In de huidige situatie gebeurt 
dit door een stelsel van verschillende sloten en watergangen, met de 
nieuwe waterloop komt daar een heldere nieuwe structuur voor in de 
plaats. Vanwege peilverschillen is het nodig dat bij de inlaat van de Linge 
(ter hoogte van de Santakker) een stuw wordt geplaatst. Het waterschap 
schat in dat het hier gaat om een klep van 3 tot 3,5 meter breed met 
duiker/waco element onder de weg door.

In het zuidelijk deel wordt water uit Elst via een watergang richting de 
Linge gebracht. Ook deze watergang wordt op een vergelijkbare manier 
ingericht als de noordelijke waterloop. Door de aanleg van rietoevers 
langs deze watergang  wordt een bijdrage geleverd aan het zuiveren van 
het water uit Elst alsvorens het op de Linge komt. 
Langs de watergang wordt aan weerszijden een schouwpad aangelegd.    
Aan de circuitzijde wordt het schouwpad geintegreerd in de flauwe hell-
ing. 

Recreatieve betekenis
Schouwpaden langs de watergangen worden opengesteld voor wande-
laars. De watergang is daarnaast toegankelijk voor kano’s en schaatsers. 
Vooralsnog worden hier echter geen specifieke voorzieningen voor 
aangelegd, maar wordt met de inrichting wel rekening gehouden met dit 
mogelijk gebruik. In principe vormt de watergang een mogelijke scha-
kel in een doorgaande waterroute tussen Schuytgraaf en het Waterrijk, 
via de Linge. Bewoners van Schuytgraaf met een eigen kano zouden als 
vervolg van een route door hun wijk ook richting de Park kunnen varen, 
maar dan dient wel een behoorlijke afstand afgelegd te worden. De 
inschatting is dan ook dat het gebruik van het water door kanovaarders 
in eerste aanleg beperkt zal zijn. Hierin zou verandering kunnen komen 
wanneer er (particuliere) initiatieven worden ontwikkeld op dit terrein, 

bijvoorbeeld in de vorm van een kanoverhuur. Een mogelijke locatie voor 
een dergelijk initiatief zou bijvoorbeeld op de grens met Schuytgraaf 
kunnen liggen of bij de Santakker.

Vorm en materialsering
  
De watergang volgt in belangrijke mate bestaande kavelgrenzen en 
sloten en heeft daarmee een schichtig karakter. In doorsnede is er sprake 
van een vast en een variabel deel. Het vaste deel betreft een profiel met 
een waterdiepte van minimaal 1.20 en een bodembreedte van 1.90. Aan 
de circuit zijde heeft de watergang een talud 1:2.  Aan de overzijde is er  
sprake van een rietoever met een wisselende breedte; van zo’n 2,5 tot 16 
meter.  Ter voorkoming van overlast van muggen en knutten wordt de 
rietoever onder een hele flauwe helling aangelegd zodat er bij dalende 
waterstanden geen restwater blijft staan.

De zichtbare waterbreedte is ongeveer 6 meter, waarmee het totale pro-
fiel van de waterloop (van insteek tot insteek) varieert van bijna 14 meter 
tot ruim 27 meter breedte.     
De schouwpaden langs de waterloop zijn 4 (graszijde) of 5 (rietzijde) 
meter breed.

Daar waar de lanen de watergang kruisen worden bruggen gemaakt.  
Rekening houdend met eisen vanuit het beheer en het gebruik voor 
kanovaarders worden de bruggen maximaal 16 meter lang, hebben een 
doorvaarhoogte van minimaal 1.20 meter en een doorvaarbreedte van 
3 meter.  De brugen worden uitgevoerd in de parkstijl (zie hoofdstuk 
‘Meubiliar’). 

Op een tweetal plekken worden vissteigers aangelegd; langs de Linge 
(bij de kruising met het lint) en langs de nieuwe watergang (bij de aan-
takking met de Laarsche Zeeg, zie hfdstk. 8).  De vissteiger aan de Linge is 
ook voor mindervaliden toegankelijk en bevindt zich daarom direct langs 
de weg, met een parkeervoorziening in de berm. 
Ook de vissteigers worden conform parkstijl-meubilair uitgevoerd.
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Impressie Weide
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4.3  De Weide

De weide vormt in feite één geheel met de ‘Lange Weide’ ofwel de droge 
ecologische verbindingszone in Schuytgraaf. Het beeld dat hierbij voor 
ogen staat is een structuurrijke, gevarieerde open weide, begraasd door 
grote grazers. Wandelaars kunnen door het gebied heen struinen. 
De begrazingsintensiteit wordt zo gekozen dat het gebied een open ka-
rakter houdt. Afgezien van een enkele opgaande struik zal er dan ook met 
name sprake zijn van een kruidenrijke vegetatie. Verschillen in terrein-
gesteldheid zullen leiden tot verschillen in vegetatiestructuur. Dit wordt 
nog verder versterkt door een aantal lage plekken verder af te graven tot 
grondwaterniveau, waardoor poelen ontstaan. 

Functie en gebruik
De weide heeft een landschappelijke, recreatieve en ecologische beteke-
nis. Vanuit landschappelijk oogpunt is het creëren van een, in samenhang 
met de lange weide in Schuytgraaf,  doorgaande open ruimte met lange 
zichtlijnen van belang. Binnen het gevarieerde en kleinschalige mozaiëk-
landschap vormt dit een belangrijke ruimtelijke structuur die de omlig-
gende kernen met elkaar verbindt.

Ecologie
De ontwikkeling van de weide draagt bij aan vergroting van de natuur-
waarden in het gebied. Er worden kruidenrijke graslanden tot ontwik-
keling gebracht en poelen gerealiseerd met langs de randen een meer 
rietachtige vegetatie. De poelen zijn, evenals die in de Lange Weide in 
Schuytgraaf, met name van belang voor amfibieën en reptielen in het 
gebied. De ontwikkeling van de weide draagt samen met de nieuwe 
waterloop met rietoevers en de aan te leggen bosstroken langs de weide, 
bij aan realisatie van de ecologische verbindingszone. Daar waar de 
waterloop met name van belang is voor het 'model rietzanger', zijn de 
bosstroken langs de weide met name van belang voor het 'model ijsvo-
gelvlinder'. Hierbij is de aanwezigheid van (vochtig) loofbos met open 
plekken en structuurrijke randen van belang. De bosstroken die de weide 
flankeren (zie verder onder Mozaiek) kunnen hierin voorzien door in te 
zetten op een gevarieerde zoom- en mantelvegetatie langs de randen 
van de nieuwe bossen.  

Recreatie
Naast, maar ook in samenhang met, de ecologische betekenis is ook 
de recreatieve betekenis van de weide van belang. Dit ruige, robuuste 
gebied leent zich bij uitstek voor meer avontuurlijke vormen van (ex-
tensieve) recreatie. De natuurwaarden die in dit gebied worden ontwik-
keld zijn naar verwachting niet bijzonder kwetsbaar, waardoor er goede 
mogelijkheden zijn voor het laten (mede)gebruiken van het gebied door 
recreanten.  Daarbij gaat het met name om het kunnen rondstruinen 
door het gebied.  Hiervoor is het van belang dat de weide op verschil-
lende plekken toegankelijk wordt gemaakt middels klaphekjes en/of 
overstap-paaltjes.
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Profiel weide breed

Profiel weide smal
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 De natuurlijke omstandigheden, met drogere en nattere plekken, in 
combinatie met de locatie van de toegangen tot het gebied (de poortjes 
in de hekken c.q. overstaphekjes) zullen er toe leiden dat er sommige 
plekken wat intensiever worden gebruikt en andere plekken juist luwer 
blijven.

Begrazing
Het gebied zal door grote grazers begraasd gaan worden. Hiervoor is het 
van belang dat de weide wordt afzet met een hekwerk of raster.  Aan-
gezien de weide op een aantal plekken wordt doorsneden door wegen 
ontstaan er verschillende compartimenten (zie kaart). Door in de kasteel-
lanen veeroosters te plaatsen kunnen de drie compartimenten ten noor-
den van de Linge aan elkaar geschakeld worden. Hierdoor ontstaat een 
grotere begrazingseenheid, hetgeen vanuit beheer de voorkeur verdient. 
De poelen kunnen ook als drinkplek voor het vee fungeren.

Vanuit het beheer wordt op dit moment gedacht aan een combinatie van 
hooibeheer en begrazing. Hierbij wordt in het voorjaar eerst gehooid om 
een interessantere vegetatieontwikkeling te krijgen en wordt het ge-
bied daarna (ca juni - november) begraasd met ‘publieksvriendelijk’ vee. 
Gedacht wordt aan een begrazingsintensiteit van tussen de 1 en 2 gve 
(grootvee eenheid) per ha.        
De meeste vormen van gebruik kunnen goed samengaan met de aan-
wezigheid van grote grazers in het gebied. De combinatie van honden 
met grazers kan echter tot problemen leiden. Honden zijn dan ook niet 
toegestaan in de weide. De ervaring leert dat een goede losloopvoorzie-
ning voor honden in de nabijheid van de bebouwing noodzakelijk is. In 
Schuytgraaf worden al dergelijke voorzieningen gerealiseerd als onder-
deel van de groenstructuur.  Mocht het noodzakelijk blijken in aanvulling 
hierop extra voorzieningen te treffen dan zou dat in eerste instantie het 
best in de zone direct aansluitend op de bestaande bebouwing gezocht 
kunnen worden. 
Ook de combinatie van paarden (ruiters) en grazers wordt vanuit het 
beheer als onwenselijk gezien. De weide is daarom niet voor ruiters toe-
gankelijk.   
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De laagste plekken afgraven tot poelen 

Detail poel

bestaande watergangen

flauwe oever

steilere oever
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Profiel poel in weide

Referentie: poel in Lange Weide Schuytgraaf

Vorm en materialisering

Aan de weide zelf wordt weinig vormgegeven. De belangrijkste ingreep 
die wordt gedaan is het zodanig afgraven van enkele plekken in het ge-
bied dat er poelen ontstaan. Op basis van de hoogtekaart zijn de laagste 
plekken geselecteerd zodat er met zo weinig mogelijk grondverzet water 
kan worden gemaakt. De poelen worden gegraven in het verlengde van 
bestaande sloten in het gebied. De bestaande lijnen in het veld worden 
daarbij als vertrekpunt genomen. Vanaf deze lijnen en min of meer haaks 
erop worden  flauwe of juist scherpere taluds gegraven. Hierdoor ont-
staat een poel met een eenvoudige, min of meer rechthoekige, basis-
vorm met aan de ene zijde een heel geleidelijke overgang van land naar 
water, met bijbehorende gradiënten in vegetatie, en aan de andere zijde 
een wat scherpere overgang. De poelen voegen zich op deze manier qua 
verschijningsvorm naar het karakter van de weide; vormen geen wezens-
vreemde elementen maar maken er deel van uit.  Met de ontwikkeling 
van de vegetatie zal de natuur zelf  ‘de scherpe kantjes’ er van af halen. 
Het watersysteem binnen de weide is losgekoppeld van de omgeving. De 
poelen zijn dus geisoleerd water, en worden gevoed door grondwater en 
oppervlakkige afstroming vanuit de weide zelf. 

Een aandachtspunt bij het realiseren van de poelen is de mogelijke 
overlast van muggen en knutten (zie verkenning Verdonschot & Besse 
(Alterra/WUR), 2010). In dit geval is het echter, gezien de grote afstand 
(minimaal enkele honderden meters) tot de bebouwing, niet aannemelijk 
dat er van overlast sprake zal zijn. 

Als hekwerk langs de weide worden eenvoudige houten palen met draad 
voorgesteld . De weide is toegankelijk via klaphekken. In aanvulling daar 
op kunnen eenvoudige overstap-paaltjes worden gemaakt. De hekken 
en overstap-paaltjes worden conform de park-stijl uitgevoerd. 
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4.4  Aansluitingen 

De aansluitingen van het lint op de directe omgeving zijn van groot 
belang. In eerste instantie met name waar het gaat om de fysieke ver-
binding in de vorm van een doorgaande recreatieve route: er dient een 
goede aansluiting op het cirucit in De Park gemaakt te worden vanuit 
zowel Elst als Schuytgraaf. 
Daarnaast is er met name in de richting van Schuytgraaf ook sprake van 
een ruimtelijke verbinding in de vorm van doorlopende landschappelijke 
structuren (weide, laan, watergang). Voor beide aansluitingen geldt dat 
het gebieden betreft die nog volop in ontwikkeling zijn. In Schuytgraaf 
worden nog nieuwe woonvelden tot ontwikkeling gebracht en moeten 
groenstructuren (de laan, watergangen) en fiets-en wandelpaden hun 
definitieve beslag nog krijgen. Aan de zijde van Elst speelt de ontwikke-
ling van een noordelijke tangent langs de rand van de Park: een structuur 
die gekruist zal moeten worden om een goede aansluiting tussen Elst en 
de Park te maken. Met de vormgeving van de aansluiting is zo goed als 
mogelijk geanticipeerd op de toekomstige ontwikkelingen in deze gebie-
den.
    

Aansluiting Elst

De aansluiting bij Elst bestaat uit twee ‘poten’. Het circuit als recreatieve 
route wordt aangetakt op het verlengde van de Mozartstraat. De aan-
sluiting kan plaatsvinden via de open speelplek die hier thans tussen de 
bebouwing is gesitueerd en waarbij al zicht op het achterliggende land-
schap is. Omgekeerd biedt de route in het verlengde van de Mozartstraat 
vanuit de Park gezien een fraaie zichtlijn op de kerktoren van Elst.     
De andere tak van de aansluiting is niet zo zeer een route als wel een 
landschappelijke structuur en een zichtlijn. Het gaat hierbij om de 
watergang die bij de Vivaldistraat het bebouwde gebied inprikt. Deze 
watergang wordt in de Park opgewaardeerd en van rietoevers voorzien. 
Vanuit Elst gezien leidt dit tot een fraaie zichtlijn naar buiten toe, waarbij 
overwogen kan worden hierlangs een eenvoudig struinpad te realiseren.

Met de aanleg van de noordelijke tangent is het van belang dat deze ver-
bindingen tussen Elst en De Park op een goede manier worden vormge-
geven; met name de kruisingen vragen daarbij aandacht. 

     

Mozartstraat: zichtlijn op kerk watergang steekt de wijk in

aansluiting fiets-/wandel-
verbinding

aandacht voor goede kruising 

aansluiting waterstructuur 
met rietoever

toekomstige tangent
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warmte
kracht centrale

circuit Schuytgraaf

laan 

watergang 

mogelijke locatie overstap-
punt kano’s

toekomstig woonveld

Grens met Schuytgraaf

route langs Lange Weide
(wandelpad)

brug

brug, ook geschikt voor nooddiensten

Aansluiting Schuytgraaf 

De aansluiting met Schuytgraaf bestaat uit verschillende onderdelen: het 
circuit, de weide, waterlopen en de laan.

Het circuit in de Park sluit aan op het circuit in Schuytgraaf.  In de Park is 
het circuit ook als een daadwerkelijke rondgang, een ommetje, gedacht. 
Dit betekent dat er langs de randen van het gebied een ‘kortsluiting’  is te 
maken. Het circuit in Schuytgraaf loopt langs de Marasingel (verbinding 
richting toekomstig centrum Schuytgraaf ) en buigt net ten zuiden van de 
Buitenplaats in westelijke richting af. 
Het circuit valt langs de Marasingel samen met een nog te realiseren 
monumentale laan, die vrijwel de gehele oostelijke zijde van de Lange 
Weide markeert. Hoewel buiten het plangebied van de Park kan deze 
structuur daarmee gezien worden als onderdeel van de lanenstructuur 
van het Kasteel.  
In de overgangszone tussen Schuytgraaf en de Park, het gebied ten 
zuiden van de Buitenplaats, zijn op termijn woonvelden voorzien in een 
lage dichtheid en met een uitgeproken groen karakter. Ook in het gebied 
ten zuiden van de N837 is nog een woonveld geprojecteerd: dit veld zal 
de westelijke rand van de Lange Weide gaan vormen.  Langs deze rand 
zal ook een recreatieve route worden ontwikkeld is de verwachting. 
Waarschijnlijk zal deze echter niet als circuit worden uitgevoerd, maar als 
wandelpad.   
       
Bij het vormgeven van de aansluiting tussen Schuytgraaf en de Park 
zijn deze zaken meegenomen. Voor de Park zijn met name de volgende 
zaken van belang:
-  het doortrekken van de westelijke begrenzing van de lange weide
-  het anticiperen op een mogelijke aansluiting aan de westzijde van de 

weide
-  het aansluiten van de watergang op de waterstuctuur aan de zuid-

zijde van Schuytgraaf
-  het anticiperen op een mogelijke calamiteiten ontsluiting via het 

circuit in de Park, aansluitend op de Marasingel; dit betekent dat deze 
brug voldoende draagkracht moet hebben om gebruikt te kunnen 
worden door nooddiensten.  
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Profiel boomgaard
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5 |  mozaiëk
Het landschapsmozaïek van boomgaarden, bossen en houtwallen, 
afgewisseld met open velden, behoort voor het grootste deel tot het 
streefbeeld. Uitzondering hierop vormen de direct aan het lint grenzende 
groenstructuren van boomgaarden en bossen. Van de in het streefbeeld 
getekende bossen en boomgaarden worden deze voor een deel 
meegenomen in de basisuitrusting omdat het beeld van het lint als open 
ruimte mede wordt bepaald door deze aangrenzende groenstructuren.
De bossen zijn, in aansluiting op de bestaande situatie,  gesitueerd in 
de deelgebieden die worden gekenmerkt door een vrij rechtlijnige 
verkavelingsstructuur: de komontginningen. De meer onregelmatige 
oeverwalontginningen op de voormalige stroomgordels worden juist 
gemarkeerd met boomgaarden.  Hierdoor ontstaat er een afwisseling 
van bos en boomgaard langs de randen van het lint; ten noorden van de 
Linge liggen de boomgaarden aan de westkant en de bosblokken aan de 
oostzijde; ten zuiden van de Linge is beeld precies omgedraaid.
 
Onderdeel van de basisuitrusting is steeds een beperkte strook  van de 
beplantingen. Deze strook maakt onderdeel uit van een grotere kavel 
waarvoor het de ambitie is die op een zelfde wijze in te vullen. 

5.1 Boomgaarden

Voor de boomgaarden geldt dat een strook van 50 meter breedte is 
meegenomen als onderdeel van de basisuitrusting. De boomgaarden 
bestaan uit hoogstamfruitbomen die op een regelmatige afstand (ca 7 
meter) van elkaar in blokverband of driehoeksverband worden geplant 
(zie tekening). De soortkeuze kan worden afgestemd op het toekomstig 
beheer. Fruitsoorten als appel en peer vergen een meer intensief 
onderhoud dan bijvoorbeeld kersenbomen.   
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5.2 Bosstroken

Voor de gewenste bossen geldt dat een strook van 40 meter is 
meegenomen als onderdeel van de basisuitrusting. De bosstroken 
worden ingeplant met inheemse soorten die aansluiten bij de natuurlijke 
omstandigheden: zoals es, els, populier, veldesdoorn en wilg. Richting 
de weide wordt een geleidelijke overgang van het bos gemaakt, waar de 
rand een opbouw krijgt van een structuurrijke zoom- en mantelvegetatie.  
Een dergelijke geleidelijke overgang sluit aan bij de eisen die 
worden gesteld aan het 'model ijsvogelvlinder' van de ecologische 
verbindingszone.   

Profiel circuit - oostelijke watergang - overgang naar bos

Profiel bosrand
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5.3 De Linge

Langs de Linge wordt aan de zuidzijde een natuurvriendelijke oever 
gerealiseerd . Deze rietoever krijgt een breedte van 8 meter. Daarlangs 
wordt een schouwpad van 5 meter breedte aangelegd. 

Vooralsnog blijft de Weteringsewal langs de Linge in gebruik als 
doorgaande auto-ontsluiting.  In het kader van de noordelijke tangent 
langs Elst zal worden onderzocht of het mogelijk is deze weg uitsluitend 
voor bestemmingsverkeer open te stellen. Daarmee zou er een 
mogelijkheid ontstaan het profiel van de weg aan te passen en het 
aantrekkelijker te maken voor langzaam verkeer. Ook zou daarmee een 
aanvulling van de beplanting langs de weg, zoals voorgesteld in het 
doorontwerp mogelijk gemaakt kunnen worden. Langs de weg, tussen 
de bomen, kan een ruiterpad gerealiseerd worden.   
                

Profiel Linge
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Principe ontsluiting percelen (hier vanaf kasteellaan-zuid): verhar-
ding van grasbetonstraatstenen, duiker in greppel en eenvudijg 
poort . 
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6 |  routes

Het toegankelijk maken van het gebied vormt een belangrijke 
doelstelling voor de Park. In het kader van de basisuitrusting wordt 
hiertoe een belangrijke basis gelegd.

Auto’s
Voor automobilisten is de toegang tot het gebied beperkt. Langs de 
randen liggen de belangrijkere doorgaande routes zoals de Grote 
Molenstraat en de Rijksweg Noord. In Schuytgraaf vormt de Marasingel 
een belangrijke route (als onderdeel van de ringweg). In het gebied zelf 
is verder momenteel de Weteringsewal voor auto’s toegankelijk. In het 
kader van de aanleg van de noordelijke tangent van Elst is het mogelijk 
dat deze weg in de toekomst alleen nog voor bestemmingsverkeer 
opengesteld zal worden. In dat geval kan een aanpassing van het profiel 
aan de orde zijn. Verder is de kasteellaan-zuid toegankelijk voor auto’s. 
Hier zijn ook parkeervoorzieningen gesitueerd. 

In noordelijke richting is voorzien in een aansluiting voor nooddiensten, 
die in het verlengde van de toegangsweg tot de zuidelijke woonvelden 
gebruik kunnen maken van het circuit richting het kasteelterrein. 

Verkend is of er met de aanleg van de basisuitrusting problemen zijn 
te verwachten met betrekking tot de bereikbaarheid van aanliggende 
percelen. Op basis van de eigendomssituatie en ligging van deze 
percelen ten opzichte van de openbare weg is de verwachting 
dat zich hier geen knelpunten voordoen. In ontwerp en raming is 
voorzien in een aantal nieuw te maken perceelsontsluitingen middels 
grasbeton straatstenen (zie principe-detail). Bestaande erven worden 
en blijven via kasteellaan-zuid en kasteellaan-oost ontsloten middels 
klinkerverharding.     

Fietsers
Voor fietsers (en skeelers etc.) vormt het circuit een belangrijke structuur. 
Het circuit takt aan op routes in Elst en Schuytgraaf. Daarnaast zijn de 
lanen belangrijke fietsroutes die de verbindingen met de omgeving 
leggen, zoals richting het Waterrijk. 
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Voetgangers
Voor wandelaars zijn er verschillende mogelijkheden. Het circuit is 
ook voor voetgangers toegankelijk, maar naast de verharde route 
‘bovenlangs’ is er ook voorzien in een meer informeel (gras) pad aan de 
onderzijde van het talud, langs de rand van de  weide. Dit pad wordt 
gecombineerd met een ruiterroute / ruiterpad.
De schouwpaden langs de watergangen in het gebied zijn opengesteld 
voor wandelaars.
 
De weide zelf is toegankelijk voor wandelaars. Hiervoor worden geen 
paden gemaakt of beheerd; wandelaars kunnen hun eigen weg door het 
gebied zoeken, of gebruik maken van veepaden die zullen ontstaan.  
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Ruiters  
Ruiters kunnen gebruik maken van routes langs de oostelijke en 
zuidelijke kasteellaan; hier wordt aan de buitenzijde van de laan naast de 
weg een ruiterroute / ruiterpad aangelegd. 
Ook langs de Linge wordt voorzien in een dergelijk pad, zodat er een 
ommetje door het gebied te maken is en de gebieden ten oosten van 
spoor met het gebied worden verbonden. 
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Huidig watersysteem Te verwijderen / af te koppelen
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7 |  water
Het watersysteem zal veranderen met de aanleg van de basisuitrusting. 
In de kaartenreeks zoals die hiernaast is weergegeven zijn de voor-
naamste wijzigingen inzichtelijk gemaakt.

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de nieuwe waterloop 
langs de westzijde van het lint. Deze watergang neemt de functie van 
aan- en afvoer over van de bestaande zig-zag verbinding door het 
gebied. Een andere wijziging betreft het afkoppelen van de watergangen 
in de weide.

Om bestaande afvoer mogelijk te houden in de nieuwe situatie moeten 
op enkele plekken watergangen verlegd of opnieuw aangesloten 
worden. Deze staan op kaart weergegeven.

Vanuit het totale watersysteem bezien is het van belang dat het bergend 
vermogen niet vermindert. In het ontwerp wordt echter voorzien in een 
uitbreiding.  Tegenover de ca. 39.000m² aan waterlopen en greppels die 
verdwijnt staat namelijk 76.200m² aan nieuwe structuren: 
- Waterlopen:     50.400 m² (waarvan 19.400m² rietoever)
- Poelen:      5.000 m²
- Greppels/droge gracht:  20.800 m²

     
  

Nieuw watersysteem
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Parkstijl meubiliar                              

D E  P A R K
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8 |  meubilair

Voor Park Lingezegen is door Landlab een ‘huisstijl’ van meubilair 
ontwikkeld. Het meubilair dat in de Park wordt toegepast wordt dan ook 
in deze stijl uitgevoerd. Concreet gaat het om de volgende zaken:

Banken en prullenbakken
Banken worden geplaatst op het kasteelterrein, onder de bomen langs 
het evenemententerrein, in de proeftuin en op de kasteelplaats. 
Bij de verblijfsplekken langs het circuit worden zitplekken gecreëerd die 
niet als losse banken maar als onderdeel van de (betonnen) rand langs 
het ‘plantvak’ worden vormgegeven. De zitting wordt van hetzelfde 
materiaal als de park-stijl banken voorgesteld: houten latten gemonteerd 
op het beton. Ook bij de parkeerplaatsen worden banken, een 
fietsaanbindhek en prullenbakken gesitueerd.

Informatie
Op de belangrijkste plekken binnen het gebied is gedacht aan ruimte 
voor informatie borden die tekst en uitleg geven over de locatie; bij de 
entree van de zuidelijke laan; bij het kasteelterrein en evt. ook bij de 
Santacker zijn geschikte plekken. 

Bruggen
Bruggen zijn voorzien bij de kruising van de zuid-laan en de westlaan 
over de nieuwe watergang, bij de kruisingen van het circuit over de Linge 
en bij de aansluitingen bij Elst en Schuytgraaf. 

Vissteigers
Vissteigers zijn voorzien langs de nieuwe watergang en bij de Linge.
 
Hekken/poorten
De toegangspoortjes tot de weide liggen verspreid over het gebied.  
Tenminste bij de aansluiting met de verblijfsplekken wordt gedacht aan 
poorten; op de andere plekken kunnen ook overstappaaltjes worden 
gebruikt.

Specials
Overwogen kan worden om op speciale plekken een bijzonder element 
te plaatsen, zoals gesuggereerd wordt in het huisstijl handboek. Bin-
nen de Park zijn er twee plekken die hiervoor in aanmerking komen: op 
de kasteelplaats (als verbijzondering van de verblijfsplek) en langs het 
circuit: aan het eind van de lange zichtlijn die vanuit de Park doorloopt 
dwars door Schuytgraaf en zicht biedt op de stuwwal aan de overzijde 
van de Rijn.   
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