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Kort
Park Lingezegen, mooi dichtbij!
Park Lingezegen is een landschapspark in aanleg voor de 
160.000 huidige en toekomstige bewoners tussen Arnhem, 
Bemmel, Elst en Nijmegen en biedt ruimte aan mens, water, 
landbouw en natuur. Het park wordt 1.700 hectare groot:  
dat is 22 keer het Sonsbeekpark in Arnhem en 18 keer het 
Goffertpark in Nijmegen. 
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Altijd voetballen als kleine jongen, later bij de Ma-
riniers. Floris van Amerongen was eigenlijk zijn hele 
leven met sport bezig, en dan bij voorkeur lekker 
buiten in de modder. Toch belandde hij bij een ingeni-
eursbureau op kantoor. Toen hij de kans kreeg om het 
roer helemaal om te gooien, greep hij die met beide 
handen aan.
In 2005 startte hij een buitensportbedrijf aan de 
Rijkerswoerdse Plassen. Van Amerongen: “Het  
bedrijf bestaat uit twee takken. De eerste is de 
Survivalrun trainingsgroep met 120 leden. Survival-
run is een combinatie van hardlopen en hindernissen. 
Onze tweede tak is het buitensportbedrijf. Buiten-
sport, maar dan nét even anders. Een hindernisbaan 
waar we onze klanten tot het uiterste uitdagen, 

buitenlandreizen. Daarnaast bieden we activiteiten 
voor scholen en jeugdzorginstellingen. Alles aangepast 
aan de klant.” 
De Rijkerswoerdse Plassen bieden een prachtige plek 
hiervoor: midden in de natuur, aan het water, én tussen 
twee steden in. Wat betekent het dat hij daarnaast 
onderdeel uitmaakt van Park Lingezegen? “Eerst vond 
ik het helemaal niet leuk. We mochten niet uitbreiden 
omdat we moesten wachten op het bestemmingsplan 
van het park. Uiteindelijk is dat goed gekomen. En wat 
wij aanbieden aan sport past precies bij het park. We 
moeten het ook samen doen, zeg ik altijd. Park Lingeze-
gen heeft ons ook nodig, wij zijn de eersten die hier iets 
dergelijks aanbieden. Ik hoop dat het park ook in de 
toekomst zoveel mogelijk blijft inzetten op sport, 
natuur en groen.”
Van Amerongen is tevreden met hoe het nu loopt. 
 “In korte tijd hebben we veel op poten gezet. Waar  
ik echt trots op ben is dat we al zoveel vaste klanten 
hebben. We zijn puur en eerlijk. En we doen wat we 
leuk vinden: al onze medewerkers doen dit met passie. 
In de toekomst blijven we ons natuurlijk ontwikkelen. 
Maar we willen wel kleinschalig blijven. Nog iets meer 
faciliteiten, een steiger, een klimwand, een kleine 
accommodatie, dan ben ik tevreden. Ik kan hier mijn 
eigen ding doen, werken met enthousiaste mensen.  
Ik weet in ieder geval dat ik niet meer terug wil naar  
het ingenieursbureau!”

Floris van Amerongen

Eigenaar van Van Amerongen training en buitensport en oprichter 

van trainingsgroep Survivalrun Arnhem aan de Rijkerswoerdse 

Plassen

www.training-buitensport.nl  / www.survivalarnhem.nl 

PASSIE Voor ‘t PArK
Floris van Amerongen

    

VoorWoorD

Park Lingezegen ondergaat momenteel een heuse 
metamorfose! Dat willen we u graag laten zien tijdens 
de Dag van Park Lingezegen op zondag 23 juni. Er rijden 
die dag gratis bussen om u kennis te laten maken met de 
pareltjes van het park. Er zijn workshops, proeverijen, 
demonstraties, rondleidingen, wedstrijden en muziek.

Tijdens de Dag van Park Lingezegen geven we ook het 
startsein voor de werkzaamheden in deelgebied De 
Woerdt en gaan we het Openluchtklaslokaal voor na-
tuureducatie en Element C officieel openen. Tenslot-
te nemen we dan de Exodus fiets- en wandelroute in 
gebruik, die herinnert aan de Tweede Wereldoorlog.

Nu er volop in het gebied wordt gewerkt, wil de 
parkorganisatie eenvoudiger, sneller en efficiënter 
met u communiceren en meer mensen bereiken dan 
nu het geval is. De komende tijd zet de parkorganisa-
tie daarom andere middelen in om het park onder de 
aandacht te brengen.

Voor u ligt de laatste ‘Post Lingezegen oude stijl’. 
Half juni al publiceren we de eerste editie van een 
tweemaandelijkse infopagina over het park in de 
lokale huis-aan-huiskranten. Ook de eerste nieuwe 
digitale nieuwsbrief van Park Lingezegen verschijnt 
dan. U kunt zich voor de nieuwsbrief opgeven via 
www.parklingezegen.nl.

Kortom, we ontmoeten elkaar snel weer. Via de Info-
pagina, de digitale nieuwsbrief of bij een van de vele 
activiteiten tijdens de Dag van het Park.

Tot ziens!

Josan Meijers

Voorzitter Dagelijks Bestuur Park Lingezegen

Josan Meijer

Laatste Post Lingezegen
Voor u ligt de laatste gedrukte 
uitgave van Post Lingezegen. Na 18 
edities gaat Park Lingezegen over op 
een digitale nieuwsbrief. Hiermee 
kan het projectbureau u sneller en 
eenvoudiger op de hoogte houden 
van ontwikkelingen in en om het 
park. U kunt zich voor deze nieuws-
brief aanmelden via www.parklinge-
zegen.nl.
Daarnaast zullen we u ook een keer 
in de twee maanden informeren via 
de huis-aan-huis-bladen. Wilt u Park 
Lingezegen op de voet volgen? Volg 
het park dan ook via facebook of 
twitter.

onthulling nieuwe naam 
Element C
En de winnaar is…    In Post Linge-
zegen #16 schreef het projectbu-
reau Park Lingzegen dat ze op zoek 
was naar een nieuwe naam voor 
het natuurgebiedje ‘Element C’ in 
Deelgebied De Buitens. Uit de mooie 
inzendingen is een winnaar gekozen. 
Benieuwd naar de nieuwe naam van 
het gebied? Kom dan naar de onthul-
ling op 23 juni. Om 13.45u zal Ruud 

Mooij, lid van het Dagelijks Bestuur 
van Park Lingezegen, het gebied of-
ficieel openen en de naam onthullen. 
Het natuurgebiedje ligt in de oksel 
van de A325 en de Betuwelijn, en is 
te bereiken via het Kattenleger.

openluchtklaslokaal klaar 
voor gebruik
Les in de buitenlucht? Het kan in 
Park Lingezegen, want het Open-
luchtklaslokaal is klaar. De parkorga-
nisatie nodigt iedereen uit voor de 
feestelijke opening van het lokaal. 
Dit is meteen ook de aftrap van de 
aanleg van Landgoed Doornik. De 
feestelijkheden vinden plaats op 
zondag 23 juni, vanaf 11.30 uur, 
tijdens de Dag van Park Lingezegen. 

Aansluitend op de opening is er in 
het Openluchtklaslokaal speciaal 
voor kinderen een verrassingsact, 
gevolgd door een korte veldles van 
Stichting Lingewaard Natuurlijk.
Tijdens de opening geeft Barth van 
Eeten, lid van het Dagelijks Bestuur 
van Park Lingezegen, op feestelijke 
wijze het startschot voor de aanleg 
van Landgoed Doornik. Vervolgens 
draagt Josan Meijers, voorzitter 
van het Dagelijks Bestuur van Park 
Lingezegen en gedeputeerde van de 
Provincie Gelderland, de ‘sleutel’ van 
het Openluchtklaslokaal over aan 
Louis Dolmans van Doornik Natuur-
akkers en Reinier de Nooij van de 
Stichting Lingewaard Natuurlijk. Zij 
gaan respectievelijk het beheer van 
het lokaal uitvoeren en de natuur-
educatie verzorgen. 

BELEEF
Dag van Park Lingezegen

En er is nog veel meer! Scan de Qr code of kijk op http://www.parklingezegen.nl

Op zondag 23 juni viert Park Lingezegen de Dag van Park 
Lingezegen. Deze feestelijke dag staat dit jaar in het teken 
van ‘Park in Uitvoering’. Want zoals u in deze nieuwsbrief 
kunt lezen wordt er druk gewerkt aan de inrichting van het 
park zodat u er straks heerlijk kunt fietsen, wandelen, pick-
nicken, skeeleren en nog veel meer. Intussen is er ook ge-
noeg te beleven in het park. Kom tussen 10.00 en 17.00 uur 
en doe mee! Ondernemers in het park zetten hun deuren 
open en nodigen u uit voor workshops, proeverijen, demo’s 
en rondleidingen op hun bedrijf. Organisaties uit de buurt 
zorgen ervoor dat er allerlei leuke activiteiten te doen zijn 
voor jong en oud. 
Ook is er een kleurwedstrijd voor kinderen. Haal op de dag 
van Park Lingezegen de kleurplaat op bij een van de deel-
nemers en krijg een echte Park Lingezegen bouwhelm cadeau!
Hieronder een voorproefje van wat er allemaal te doen is…

Vogelexcursie per fiets - 07.00 uur
Van 25 km. Voor de vroege vogels. 
De Park 10, Elst.

run the Park - 10.00 – 11.00 uur 
Hardloopfestijn voor jong en oud.
Startpunten: Golfbaan Landgoed 
Welderen, Café/ Restaurant de 
Klomp, Golfbaan Pitch & Putt,  Thee-
schenkerij Epona, Landwinkel de 
Woerdt en Restaurant Zijdewinde.

opening Exodus Fietsroute
10.00 uur 
Met aansluitend een fietsexcursie 
langs de patrouilleroute WO II. 
Splitsing Breedlersestraat en De 
Vergert, Bemmel.

Demonstratie ‘Invloed van 
lichaamstaal op paarden’ - 14.00 uur 
Piet Nibbelink laat zien je goed com-
municeert met paarden.
Manege De Paardenmaat, Rijkers-
woerdsestraat 21, Arnhem.

Excursie door de Natuurakkers
10.00 en 14.00 uur  
Bekijk de mooie natuurakkers in 
deelgebied De Woerdt.
Doornik Natuurakkers, 
Zandsestraat 5, Bemmel.

Waterdieren in Park Lingezegen 
14.00 – 16.00 uur
Kinderen vangen samen met Staats-
bosbeheer waterdiertjes.
Ten zuiden van Rijkerswoerdse plas-
sen, Kerkstraat, Elst.

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

/parklingezegen



Park in uitvoering
Een overzicht

Hier ligt ie dan. De laatste Post Lingezegen in gedrukte vorm. reden genoeg  
om er een speciale editie van te maken. 

Park Lingezegen is misschien nog niet altijd even duidelijk zichtbaar in het land-
schap. of soms wel, maar dan ziet het er vooral nog erg kaal, rommelig of mod-
derig uit. toch is het gebied al heel hard op weg om het landschapspark te worden 
zoals we dat uiteindelijk voor ogen hebben. Graag laten we u zien wat er in Park 
Lingezegen de afgelopen tijd allemaal is gebeurd én wat er de komende tijd op het 
programma staat.

overigens: Post Lingezegen gaat straks gewoon verder, namelijk tweemaandelijks 
in de huis-aan-huisbladen en on-line, zodat u ook in de toekomst niks hoeft 
te missen. Meld u voor de online versie aan via www.parklingezegen.nl.

De Park
Zoeken naar draagkracht

De Woerdt 
Van klaslokaal tot nieuw landgoed

Het Landbouwland en De Buitens  
Contouren worden zichtbaar

Het Waterrijk
Aannemer kan bijna aan de slag

De eerste voorbereidingen zijn getroffen, 
maar De Park is voorlopig nog niet aan  
het echte werk toe. Eerst moeten we nog 
maatregelen treffen om er voor te zorgen dat 
het toekomstige stadspark straks niet in het 
landschap wegzakt.

Uiteindelijk moet er heel veel waternatuur 
verrijzen. Moeras voor waterberging, maar 
vooral ook om van te genieten. In Het Water-
rijk zijn de afgelopen tijd heel veel voorbe-
reidingen getroffen. Daarvan lijkt het eind 
nu eindelijk in zicht: nog dit jaar gaat een 
aannemer met het echte werk van start.

De aanleg van De Park heeft wat vertraging opgelopen. 
Projectleider Arno Schuring legt uit hoe het er nu voor 
staat. “We hebben eerst archeologisch onderzoek 
gedaan en goed onderzocht waar explosieven uit de 
Tweede Wereldoorlog lagen. Waar graafwerkzaamhe-
den gaan plaatsvinden is de grond inmiddels helemaal 
schoongemaakt van bommen en granaten. Die werk-
zaamheden zijn half mei afgerond.”

Daarmee kan de schop echt de grond in. “We moeten 
daarbij heel goed letten op de bodemkwaliteit. De Park 
ligt in een zettingsgevoelig gebied, dus moeten we 
eerst maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de 
bodem later niet gaat inzakken. Als de provincie de 
definitieve goedkeuring geeft, kunnen we in het derde 
kwartaal van 2013 de watergangen graven en met de 
fietspaden beginnen. Het grondwerk moet vervolgens 

ongeveer een half jaar blijven ‘rusten’ voordat we 
verder kunnen met de tweede fase: het echt afmaken 
en de paden asfalteren. Dat wachten voorkomt dat het 
later gaan zakken met alle gevolgen van dien.”
Ook voor die tweede fase gaan we op korte termijn 
het bestek schrijven. Als alles goed gaat dan kunnen 
we in het eerste kwartaal van 2014 aan de slag met de 
echte afbouw.” 
Schuring heeft vertrouwen in een mooie afloop.  
“We leggen een goede basis voor een toekomstig 
recreatiegebied voor omliggende bewoners. Het blijft 
natuurlijk spannend welke initiatieven uit de omge-
ving het Park verder zullen invullen. Maar ik vind het 
zelf heel leuk dat wij op deze manier ons steentje 
kunnen bijdragen.”

terwijl het in sommige delen van Park Linge-
zegen nog vooral om voorbereidende werk-
zaamheden draait, krijgen Het Landbouwland 
en De Buitens langzaam ook een ander aan-
gezicht. “In deze deelgebieden gebeurt al 
een hoop,” aldus projectleider Coen van Dijk. 
“Het fietspad Noord-Zuid is aangelegd en het 
fietspad Baal is afgelopen winter geopend.” 
Een hoogtepunt vindt plaats op 23 juni, 
wanneer tijdens de Dag van Park Lingezegen 
‘Element C’ feestelijk wordt opgeleverd.

Element C is een stukje natuur in De Buitens van ongeveer 
drie hectare. Het gebiedje vormt een stapsteen, een soort 
overstaphalte voor plant en dier tussen verschillende natuur-
gebieden. Dieren als de rietzanger en verschillende soorten 
vleermuizen profiteren hiervan, omdat ze van gebied A naar 
gebied B kunnen reizen. Projectleider Coen van Dijk: “We 
hebben de bovengrond van het gebied afgegraven en er is 
riet in teruggebracht. Element C ligt in de oksel van de 
Betuwelijn en de A325. Het gebiedje is toegankelijk via een 
insteekweggetje in zuidelijke richting vanaf de Kattenleger 
ten oosten van de A325. Komend jaar wordt ter plaatse een 
gedeelte van het RijnWaalpad, het snelfietspad tussen 
Arnhem en Nijmegen, aangelegd. Het natuurelement wordt 

daardoor gemakkelijker bereikbaar.” Element C wordt 
tijdens de Dag van Park Lingezegen, op zondag 23 juni 
officieel geopend. Dit stukje natuur komt dan ook van die 
cryptische naam af en krijgt een naam die beter past. 

Ook de komende tijd staan nog voldoende werkzaamheden 
op stapel. “We werken nu aan de uitvoering van de plan-
nen voor De Linten. Bestaande wegen maken we mooier 
en beter berijdbaar voor fietsers en veiliger voor voetgan-
gers. Langs het Kattenleger komt een vrijliggend fiets-
pad. Daar waar het kan komen er bomen langs de wegen 
te staan. De plannen voor De Linten zijn inmiddels zo 
goed als klaar en diverse keren met omwonenden bespro-
ken, onder andere tijdens een inloopavond. De aanbeste-
ding voor de aanleg loopt nu. Het is de bedoeling dat we 
na de zomer starten met de daadwerkelijke uitvoering.” 
In Het Landbouwland en De Buitens zijn straks ook drie 
kleine parkjes in het grote geheel van Park Lingezegen te 
vinden, zogenaamde ‘pocketparken’. “Op drie plekken 
worden kleine parkjes aangelegd, te weten Park Brede-
laar aan de Breedlersestraat, De idylle Elsterbrug bij de 
A325 en De Poel aan de Kattenleger.” 

“Voor het Park Bredelaar is het thema ‘Landbouwgrond 
door de eeuwen heen’ als uitgangspunt genomen. Direct 
omwonenden denken hier actief mee bij het maken van de 
plannen. Zo hebben zij tijdens een aantal avonden op De 
Bredelaar waardevolle tips en handreikingen aangeboden. 
Die hebben we dankbaar in ontvangst genomen en passen 
we zo goed mogelijk in de plannen in. Later dit jaar wordt 
nogmaals met de buren overlegd.” 
De twee andere parken krijgen elk weer een heel eigen 
invulling. “Het parkje langs de A325 richten we in naar 
een romantisch ontwerp van de kunstenaars Herman 
Verkerk en Paul Kuipers. Het parkje bij de Kattenleger 
krijgt een meer natuurlijke inrichting met een poel en 
bosschages.” De planning is om eind van dit jaar met de 
inrichting van de parkjes te starten.

Projectleider Joop Eilander legt uit wat er de laatste 
tijd allemaal is gebeurd: “We hebben onder meer 
onderzoeken naar explosieven uitgevoerd, die zijn op 
moment nog steeds bezig. Wat we verder al concreet 
hebben gedaan, is 15 hectare bos ingeplant in Water-
rijk Oost, langs de Rijkerswoerdsestraat tegenover de 
Paardenmaat. Dat hebben we al in dit vroege stadium 
gedaan, omdat het gewoon lang duurt voordat bos 
een beetje volgroeid is. Die bomen staan nu dus al 
lekker te groeien en te bloeien.” 

Eilander is blij dat het bos in de grond staat: “Het laat 
aan mensen zien dat er toch wel echt wat gebeurt. 
Want verder hebben we vooral heel hard gewerkt om 
alle ontwerpen en de aanbesteding voor het grote 
werk klaar te krijgen. Die aanbesteding loopt nu.” Als 
alles goed gaat, kan de aannemer eind van het jaar aan 
het werk. Een spannende tijd. Het draait vooral om 
grondverzet: maar liefst 850.000 kuub grond moet 
verplaatst worden om er moeras voor terug te krijgen. 
“Het is altijd weer spannend hoe zo’n aanbesteding 
gaat verlopen. Of alles wat we willen ook past binnen 
het budget.”

Eilander ziet het positief in. “Het balletje is goed aan 
het rollen. Het zal nog wel een paar jaar duren voor 
Het Waterrijk echt helemaal klaar is, maar ik denk  
dat het uiteindelijk echt heel mooi gaat worden. Een 
prachtig gebied waar straks heel veel mensen kunnen 
recreëren.”

Niet alleen in De Buitens staat op de Dag 
van Park Lingezegen een nieuw onderdeel in 
de schijnwerpers. In De Woerdt wordt dan 
namelijk het openluchtklaslokaal geopend. 

Het Openluchtklaslokaal staat in het zuidelijk deel  
van De Woerdt, in de buurt van de Zandsestraat bij de 
Waaldijk, midden tussen de Doornik Natuurakkers. 
Het hoofddoel van het Openluchtklaslokaal is natuur-
educatie voor basisschoolleerlingen, waar Stichting 
Lingewaard Natuurlijk een speciaal educatieprogram-
ma voor heeft ontwikkeld. 

Ondertussen werkt de parkorganisatie in De Woerdt 
gewoon door, bijvoorbeeld aan Landgoed Doornik. 
Projectleider Coen van Dijk: “Dit moet een landgoed-
achtige uitstraling krijgen, met onder andere paden 
met laanbeplanting, boselementen en een kersenwei-
de. Daartussen ligt landbouw.” Bij het maken van de 
plannen voor Landgoed Doornik zijn ook bewoners 
betrokken. “We hebben verschillende inloopbijeen-
komsten gehouden om te horen wat de omwonenden 
vinden van onze plannen. In juni willen we de aan-
nemer aan het werk zetten. Het is nog de vraag of die 
nog voor de bouwvak aan de slag gaat, anders direct 
daarna.”


