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figuur 23: kansen voor stadlandbouw in en om Park Lingezegen

figuur 22: kansen voor duurzame energie in en om Park Lingezegen

PARK LINGEZEGEN: VERBEELDING DOORONTWIKKELING

PARK LINGEZEGEN: VERBEELDING DOORONTWIKKELING
PARK LINGEZEGEN: VERBEELDING DOORONTWIKKELING

54

RijnWaalpad

fietsroute dijk Neder-Rijn

5.2 adaptief w

waterveiligheid
Voor de verdere
Park Lingezegen
belangrijke opga
van het gebied t
daarvan – vraagt
deel van de Betu
laag en verkeert
grote rivieren (W
Bij een eventuele
rond het gebied
heel erg groot zi
van de A325, wa
bouwde gebied
meter) en snel to

5.1 actieve recreatie en gezondheid
actieve recreatie en gezondheid
Eén van de belangrijkste functies van Park Lingezegen
is het aanbod aan voorzieningen voor actieve recre atie. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden
dat zulke recreatieve voorzieningen positieve gezondheidseffecten hebben. De overheden voeren hiertoe
actief beleid. Zo heeft de provincie Gelderland een
studie laten uitvoeren naar het “optimaliseren” van
de mogelijkheden en bijbehorende voorzieningen in
en om Park Lingezegen. Naast de al eerder in deze
notitie vermelde ontbrekende verbindingen tussen
(de basisuitrusting van) het park en de aangrenzende
woonwijken (de “missing link’s”) gaat het vooral ook
om het aanbrengen van – vaak - eenvoudig te realiseren voorzieningen die het actieve recreatieve
gebruik van de basisuitrusting en de omringende
gebieden vergroten.
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figuur 18: voorstel uitbreiding recreatief netwerk in en om Park Lingezegen
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routes
Het optimaliseren van het netwerk van routes door
het park waarmee ook aangrenzende gebieden goed
worden aangesloten, is één van de voornaamste
opgaven in dit verband. In de kaart van figuur 18 zijn
daarvoor verschillende suggesties opgenomen. Belangrijk daarvoor is het uitbreiden en lokaal ‘verdichten’
van het fietsknooppuntennetwerk. Daarbij is aansluiting gezocht bij de bestaande fiets- en fietsverhuurbedrijven in en om het gebied. Naast het
leggen van verdere verbindingen met de kernen
die aan het park grenzen, zijn suggesties gedaan
om verbindingen van het park met de gebieden
ten oosten en ten westen te intensiveren. Zo is het
kleinschalige tuinbouw(kassen)gebied tussen Arnhem
en Huissen een voor recreatieve fietsers interessant
gebied dat nu nog slecht is ontsloten. Datzelfde geldt
voor de open, agrarische (kom)gronden langs de
Linge aan zowel de west als de oostzijde van het park.
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figuur 20: adaptief waterbeheer in en om Park Lingezegen
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