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44. Kunstwerk ‘De Vogeltjespoort’

  toegang tot het Laarzenstruingebied  

van Staatsbosbeheer

45. Wijnfort Lent

  evenementenlocatie, workshops,  

proeverijen, Bemmelsedijk 4, Lent (Nijmegen)

46. Protestants Kerkje

 Kerkenhofstraat 3, Ressen

47. Landgoed Doornik 

 Ambachtelijke zalmrokerij:  

 verkoop aan huis op wo/za 13u-17u,  

 Doornik 1a, Bemmel, tel. 024-3604118 

48. Kerkmuseum Elst 

 Gotische kerk, bezienswaardig zijn de  

 fundamenten van Romeinse tempels uit de 

  1e eeuw na Chr. , Grote Molenstraat, Elst,  

 06-20902721, www.pg-elst.nl

Overnachten
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Deze kaart
 wijst u de weg!

De Park

Het Waterrijk

Het Landbouwland

De Buitens 

De Woerdt

Zwemmen, vissen
, surfen 

en duiken

Meer weten over de geschiedenis in 

de regio Arnhem/Nijmegen? 
www.spannendegeschiedenis.nl

Vissen 
Op de aangegeven locaties is het toe-
gestaan met een hengelvergunning te 
vissen. Dagkaarten/hengelvergunning 
verkrijgbaar bij: Dave Dierenspeciaal-
zaak, Valburgseweg 11, Elst.

Sporten in
 de 

buitenlucht 

WelkomInformatiepunten

Op de kaart vindt u de eetgelegenheden in en direct om het 
park. In de nabij gelegen dorpskernen zijn nog meer mogelijk-
heden om te eten en drinken. Voor een uitgebreid overzicht 
raadpleeg www.dinnersite.nl.

27. Eetcafe de Woerd
 (www.eetcafedewoerd.nl) Rijkerswoerdsestraat 4, Elst, 
 tel. 026-3820620

28. Eetcafe de Klomp
 (www.restaurantdeklomp.nl) Rijksweg Noord 129, Elst,  
 tel. 026-3810396

29. Restaurant Zijdewinde
 (www.zijdewinde.nl) Waaldijk 26, Bemmel, 
 tel. 024-3222661

30. Theeschenkerij Epona
 (www.depaardenmaat.com) Rijkerswoerdsestraat 21,  
 Arnhem, tel. 026-3230050 

31. Fruitbedrijf de Woerdt 
  (www.dewoerdt.nl) landwinkel, appelplukdagen, brood-

baklessen, Woerdsestraat 4, Ressen, tel. 0481-464027

32. Lunchcafe bij Zorgboerderij de Buitenplaats
  (www.debuitenplaats-arnhem.nl) lunch, workshops, 

vergaderen, Marasingel 19, Arnhem, tel. 026-3822822

33. De Boerderij
  Intratuin, Nieuwe Aamsestraat 94,  

Elst, tel. 0481-371 371

Op de kaart vindt u de overnachtings- 
mogelijkheden in en direct om het park.  
Naast deze mogelijkheden zijn er in de dorpskernen  
natuurlijk ook plekken waar u kunt overnachten.  
Op www.blijfjeslapen.nl vindt u hiervan een uitgebreid  
overzicht.

34. Bed & Breakfast ’t Lingeveld (ook slapen in een hooiberg)
 (www.hetlingeveld.nl) Grote Molenstraat 108, Elst, 
 tel. 0481-351223

35. Camping Rijkerswoerd
 Rijkerswoerdsestraat 10/12, Elst, tel. 026-3231328

36. Manege en Vakantieboerderij De Hoeven
 (www.dehoeven.com) Hollanderbroeksestraat 28, Elst, 
 tel. 0481-371553

37. Gastenverblijf Doornikshof
  (www.doornikshof.nl) Waaldijk 24, Bemmel,  

tel. 024 – 3221095, 06-15578828

21. De Paardenmaat

  cursussen (www.depaardenmaat.com)  

Rijkerswoerdsestraat 21, Arnhem, tel. 026-3230055

22. Stal Reijnen

   verhuur van pony’s (www.familiereijnen.nl)  

Dikelsestraat 6, Bemmel, tel. 0481-461945

Meer informatie over paardensport (o.a. pensionstallen,  

maneges): Stichting Paardensport Park Lingezegen:  

www.st.ppl.org; st.paardensport@gmail.com

www.parklingezegen.nl
Op de website van Park Lingezegen ziet u hoe het park er in de 
nabije toekomst uit zal gaan zien. U kunt er ook terecht voor het 
laatste nieuws, er-op-uit tips en kinderenactiviteiten.

Infopunt Park Lingezegen
VVV Overbetuwe 
De Boerderij Elst (Intratuin)
Nieuwe Aamsestraat 94, 6662 NK ELST
www.vvvoverbetuwe.nl

VVV Lingewaard
Vierakkerstraat 31, 6851 BB HUISSEN
026 – 388 6666, toerinfo@lingewaard.nl

VVV regio Arnhem Nijmegen
Diverse VVV vestigingen en VVV agentschappen
www.vvvarnhemnijmegen.nl 
0900-1122344 (bij. gesprekstarief)

Projectbureau Park Lingezegen
De Park 10
6661 NW Elst
tel. 088-0109333
e-mail post@parklingezegen.nl

 @parklingezegen 
        https://www.facebook.com/parklingezegen

wandelen*fietsen*paardrijden
spelen*zwemmen*varen*
skaten*logeren*
dineren*

Park Lingezegen is een groot landschapspark in aanleg tussen 
Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen met veel ruimte voor 
mensen, landbouw, natuur en water. In en rond het park 
kunt u fietsen en wandelen, kanoen, lekker eten en drinken, 
paardrijden, golfen, vogels kijken en kastelen bezichtigen.
Laat u verrassen door de diversiteit van de verschillende 
deelgebieden:

De Park 
Deelgebied De Park zal nog het meest 
op een stadspark lijken. Een mozaïek van 
lanen, stukken bos en open gedeelten, 
doorsneden door paden, biedt volop moge-
lijkheden tot recreëren.

Het Waterrijk 
Water staat centraal in Het Waterrijk: water 
om te bergen, water voor natuur en water om 
in te zwemmen, surfen of kanovaren. Maar dit 
deelgebied leent zich ook prima voor wande-
lingen, fietstochten of buitenritten. 

Het Landbouwland 
In Het Landbouwland houden boeren 
blijvend een plek. Het gebied is door zijn 
weidsheid aantrekkelijk om in te fietsen of 
skeeleren, of om een flinke wandeltocht of 
buitenrit te maken.

De Buitens 
Een kleinschalig stukje Betuwe, dat is het 
karakter van De Buitens. Dit deelgebied 
krijgt fiets-, ruiter- en wandelpaden die 
aansluiten op de andere deelgebieden.

De Woerdt 
Deelgebied De Woerdt markeert de over-
gang van stad naar platteland. Stads-
bewoners komen hier bij de boer streek-
producten kopen, of wat drinken tijdens 
een fietstochtje of wandeling.

Struinen door de natuur

23. Het Spiegelbos bij Lent 
 amfibieënpoel in aanleg

24. Het laarzenstruinpad van Staatsbosbeheer
 route door een gebied met Schotse Hooglanders

   9. De lange variant van het Ommetje DoornikdePas
 zwerft door de uiterwaarden langs de Waal

16. Ommetje Schuytgraaf (1,5 km)
 Speelbos: struinen, klimmen, hutten bouwen 

50.  Natuurgebied De Rietzanger  
 overstappunt voor plant en dier

Het IVN organiseert regelmatig excursies, o.a. om vogels te 
kijken. Kijk op de agenda www.ivnrijnwaal.nl
Voor excursies van Staatsbosbeheer kunt u contact opnemen 
met de boswachter, tel. 024-6632470.

Bezoekerscentra 

25. Stadsboerderij De Korenmaat
 avonturenspeelplek en natuureducatieve activiteiten
 (www.natuurcentrumarnhem.nl)
  Huissensedijk 30a, Arnhem, tel. 026-3775464.  

Dagelijks open van 08.30 - 16.45 uur

26. Educatie-en bezoekerscentrum Het Dijkmagazijn
 verzorgt ook excursies voor groepen
 (www.dijkmagazijnbemmel.nl) Waaldijk 4, Bemmel,  
 tel. 0481-434857 (beperkte openingstijden) 

18. Pitch & Putt golf Overbetuwe 
 www.pitch-putt.nl
 Kerkstraat 12, Elst, tel. 026-3810000 

19. Golfbaan Landgoed Welderen 
 www.golfenopeenlandgoed.nl
 Grote Molenstraat 173, Elst, tel. 0481-376591

20. Van Amerongen Training en Buitensport 
  Survivalruntraining, kajakken en programma’s voor  

groepen (www.training-buitensport.nl of  
www.survivalarnhem.nl) Kerkstraat 5, Elst, 
tel. 06-42221501

In het park zijn meerdere uitgezette wandelroutes. U kunt de 
beschrijving downloaden van de website van Park Lingezegen, 
aanschaffen bij één van de VVV’s of bij het startpunt.
Er loopt een rolstoelvriendelijke route door de Bemmelse pol-
der. In de ‘Wandelgids voor rolstoelgebruikers’ vindt u deze en 
andere rolstoelvriendelijke routes rond Nijmegen. Het boekje 
kunt u bestellen op www.spiritboek.nl

8. Romeinse Lint (5,5 km), oplevering gepland 2013
 wandel- en fietsroute door De Park, start op diverse plekken 

9. Ommetje DoornikdePas (6 of 8 km)
 start bij restaurant Zijdewinde

10. Appelroute Lent (4 km)
 start bij Sprok, bewegwijzerd

11. In de schaduw van de tempel (3 km)
 start bij de Grote kerk van Elst 

12. Monumentenwandeling Ressen (2,5 km)
 start bij de Kosterij 

13. Monumentenwandeling Bemmel (1,5 km)
 start bij de kasteel Kinkelenburg

14. Monumentenwandeling Huissen (2,5 km)
 start bij het gemeentehuis

15. Rondje rond de Rijkerwoerdseplassen (4,5 km)
 bewegwijzerd

16. Ommetje Schuytgraaf (1,5 km)
 start zuidrand van Schuytgraaf

17. Het frontlijnpad/patrouillepad
  start bij fietsknooppunt 8, bewegwijzerd  

onderdeel van de Exodusroute (www.exodushuissen.nl)

Een aantal fietsroutes brengt u door de mooiste delen van Park 
Lingezegen. U kunt de beschrijvingen van de meeste routes 
downloaden van de website van het park. Enkele zijn verkrijg-
baar bij de VVV’s of horecagelegenheden.

1. Rond de Linge: fruit en historie (41,5 km)
 start bij restaurant Zijdewinde

2. Het Lingefietspad
  start op diverse plekken, loopt  

via fietsknooppunten 98, 9, 8, 3

3.  De Limes in het Betuwse land  

(40 km)
  langs het Romeinse verleden van  

de Betuwe, start bij de Grote  
kerk in Elst. Informatie op bord bij fietsknooppunt 18

4. Rondje Park Lingezegen (38 km)
 via fietsknooppunten

5. Naar de oorsprong van de Linge (42 km)
 start bij station Nijmegen-Lent

6. Bloementocht (35 km)
 start bij het gemeentehuis van Bemmel

7. K4 route (40 km)
 start bij kasteel Kinkelenburg in Bemmel

8. Romeinse Lint (5,5 km), oplevering gepland 2013
 wandel- en fietsroute door De Park, start op diverse plekken

49.  Exodus Patrouille Panelenroute,  
 start bij fietsknooppunt 29 

Ook het bekende fietsroutenetwerk loopt door Park Linge-
zegen; de knooppunten staan aangegeven op de kaart. 
Daarmee bepaalt u zelf de route en de lengte van een mooie 
fietstocht. Ieder knooppunt is bewegwijzerd. Stel zelf uw  
route samen op www.lekkerfietsen.nl. In de toekomst zal een 
snelfietspad (RijnWaalpad) Arnhem en Nijmegen met elkaar 
verbinden.

38. Historische Tuin Lent, historische warmoezerij
 (www.historischetuinlent.nl) Griftdijk Noord 11, Lent,
 tel. 024-3232418 (open van Pasen – 31 oktober)

39. Stadsboerderij De Korenmaat 
  boerderij uit 1930 met kindertuinen, speelterrein en een 

natuurhoek (www.natuurcentrumarnhem.nl) Huissensedijk 
30a, Arnhem, tel. 026-3775464.

40. Stadsmuseum Hof van Hessen
  over de historie van Huissen, ook wisselende tentoonstel-

lingen, Vierakkerstraat 39, Huissen, tel. 026 - 3255058

41.  Kapel van Onze Lieve Vrouw van de Bloeiende Betuwe en 

Luisterkei De Heuvel
  ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog, tegenover 

de Heuvelsestraat 14, Bemmel

42. Kunstwerk ‘De stoel’
  symboliseert de ontmoeting tussen glastuinbouw en park

43. Kasteel Kinkelenburg in Bemmel uit 1300
  doet dienst als trouw- en vergaderlocatie, Kinkelen-

burglaan 6, Bemmel, tel. 026-3260453

Rijkerswoerdse plassen
In het recreatiegebied de Rijkerswoerdse Plassen kunt u zwem-
men, luieren, vissen, surfen, duiken, fietsen en wandelen. Er is 
een strandbad met lig- en speelweiden, toiletten en douches, 
speeltoestellen, een duikvlot, een kiosk en eetcafé, de moge-
lijkheid om om kano’s te huren, een pitch & putt golfbaan en 
een buitensportbedrijf met o.a. een hindernisbaan. 
Meer informatie: www.uitrwaarde.nl

Kanovaren
Wie wil kanovaren kan terecht op de Rijkerswoerdse Plassen. 
Kano’s zijn daar te huur bij Van Amerongen Training en Buiten-
sport, 06-42221501. U kunt met een eigen kano ook een tocht 
maken op de Linge. Langs de Linge zijn diverse op- en afstap-
plaatsen.

Zwemmen in de open lucht
Strandbad van de Rijkerswoerdse plassen (hele jaar  
toe gankelijk van 6.00 tot 22.00 uur)



R E C R E A T I E K A A R T  P A R K  L I N G E Z E G E N

4131 4220


