Ecologische Verbindingszone
Bemmelse Zeeg

De Ecologische verbindingszone bestaat uit
een kerngebied in de omgeving van de A15 en
Betuweroute, en stapstenen aan de noord- en
zuidzijde. In het kerngebied komt een landschapsmozaïek van rietvelden, bossen en graslanden.
Het deel van de bossen onder de hoogspanningsleiding, waar beperkingen gelden voor de hoogte
van de beplanting, wordt beheerd als hakhout.
Met de vrijkomende grond uit het rietveld wordt
langs de rand van Bemmel een grondwal gemaakt. De grondwal heeft een geluidswerende
functie en krijgt een beplanting met groepen bomen en struiken. Vanaf het nieuwe RijnWaalpad
wordt een fietsverbinding gemaakt naar De Plak.
Voor wandelaars zijn er verschillende ommetjes.
Ook is een ruiterroute in de inrichting opgenomen.
Ecologisch is het gebied van betekenis als
schakel tussen de Ooijpolder en Waterrijk (in de
omgeving van de Rijkerswoerdse Plassen).

De Woerdt en Ecologische Zone

Park Lingezegen is een landschapspark in aanleg
van ongeveer 1500 ha, tussen Arnhem en Nijmegen. Het deelgeboed De Woerdt ligt in het zuiden,
tussen de A15 en de Waaldijk. Aan de ene kant
grenst De woerdt aan Bemmel, aan de andere kant
aan de Waalsprong. De ecologische zone volgt min
of meer de loop van de Bemmelse zeeg en legt de
verbinding naar de noordelijke delen van Park Lingezegen.
Voor De Woerdt en de Ecologische zone is een ontwerp gemaakt dat in deze folder wordt toegelicht.
Het gaat om de ‘basisuitrusting’: een recreatieve en
ecologische hoofdstructuur die op korte termijn gerealiseerd gaat worden. Het is de bedoeling dat de
basisuitrusting in de loop van de jaren wordt aangevuld en verrijkt door particuliere initiatieven.
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Openbaar Landgoed Doornik

Het openbare Landgoed Doornik bouwt voort op
de vele bijzondere elementen die er al zijn, waaronder Huis Doornik, Zijdewinde en de natuurlijke
akkers. In het hart van het gebied komt een
carré van lanen, waar de bestaande lindelaan in wordt opgenomen. Vanaf het carré zijn er
onder andere verbindingen naar de Waaldijk en
de Woerdsestraat. Langs de westrand zorgt een
lint van kersenbomen voor een geleidelijke overgang naar de bebouwing langs de Vossenpels.
Het karakter van het lint sluit aan op de boomgaarden langs de Woerdsestraat. De natuurlijke
akkers vormen een onlosmakelijk deel van het
landgoed.
Centraal in het gebied komt een nieuw esseniepenbos, dat samen met het bestaande Vitensbos en kwelbos functioneert als ecologisch kerngebied (doelsoort ijsvogelvlinder). In de zuidrand
van het nieuwe bos is het openlucht-klaslokaal
opgenomen, met zicht op de Waaldijk.

Bemmel
Omgeving Ressen

Ressen

Het ontwerp voor de Woerdt en de Ecologische
Zone is opgebouwd uit twee kerngebieden met
daartussen een aantal stapstenen. In het westen
maakt de omgeving van Ressen deel uit van de
inrichting. Het geheel wordt verbonden door een
netwerk van fiets- en wandelpaden.
De kerngebieden bestaan uit het openbare
landgoed Doornik langs de Waaldijk en het
Landschapsmozaïek in de omgeving van de A15
en de Betuweroute. Het landgoed Doornik heeft
een afwisseling van lanen, bossen en natuurlijke
akkers en weilanden. Het Landschapsmozaïek is
opgebouwd uit rietvelden, bossen en graslanden.
De stapstenen langs de Bemmelse zeeg bestaan
uit essen-iepenbossen. In de richting van de
Linge worden deze bossen natter en groeien er
meer elzen.
Ressen is binnen Park Lingezegen een plek die
tot de verbeelding spreekt. In de omgeving liggen
veel boomgaarden, bouwkundige monumenten
en bijzondere beplantingen. Voortbouwend op
de rijke geschiedenis worden in het ontwerp de
beplantingen aangevuld en het historische waterstelsel hersteld.
In ecologische zin functioneert het gebied als
verbindingszone voor soorten die zijn gebonden
aan structuurrijk bos (doelsoort ijsvogelvlinder)
en aan rietvegetaties (doelsoort rietzanger).
Recreatief heeft het gebied een belangrijke betekenis voor wandelaars en fietsers. Ook zijn in
het landgoed Doornik en het landschapsmozaïek
ruiterpaden opgenomen.
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Omgeving Ressen

De omgeving van Ressen heeft een rijke geschiedenis. Opvallend in de ruimtelijke opbouw van
het gebied is de driedeling van Kasteelterrein
(ten noorden van de Ressensestraat), Kerkenwei
(voor de kerk) en Kerkenhof (achter de kerk). Op
deze structuur wordt in het ontwerp voortgebouwd. Rondom de Kerkenwei wordt de beplanting aangevuld en krijgt de bestaande waterloop
overal een breedte van 5m. Aan de binnenzijde
wordt een graspad aangelegd. Ook bij het Kasteelterrein wordt de gracht hersteld en komt aan
de binnenzijde een wandelpad.
Voor het vervolg van de planvorming is een
streefbeeld opgesteld, waarin extra routes de
samenhang met de dorpsrand van Bemmel
verbeteren.
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Meer informatie
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www.parklingezegen.nl

Park Lingezegen

Openbaar Lichaam Park Lingezegen

Huis Doornik aan de Waaldijk

Plankaart landgoed Doornik

Vogelvlucht Zone A15

Vogelvlucht landgoed Doornik

Impressie van het centrale rietveld in het ecologische kerngebied

Impressie van de laan in noordelijke richting met het kersenlint

Vogelvlucht met op de voorgrond de omgeving van Ressen die via de
Woerdsestraat is verbonden met het nieuwe openbare landgoed Doornik.
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Het kerkje van Ressen

De oude Postweg

parkeren
openluchtklaslokaal

Het openlucht-klaslokaal

