ZONDAG
26 JUNI 2016
12.oo –17.oo

Ontdek
Park Lingezegen
in een dag: lekker eten,
spelen & doen,
wandelen en
genieten!

Het thema
van dit jaar is wandelen; ieder bruispunt
heeft z’n wandeltocht en
alle routes worden vandaag (zondag 26 juni)
geopend.

Wandelroutes
Alle routes zijn in beide richtingen aangegeven.
Zie wandelnet.nl, parklingezegen.nl, en
vanaf 26 juni ook lingezegentevoet.nl

traject vv

afstand

kleur

Arnhem - De Park - Elst

15,7 km

rood

Arnhem - Rijkerswoerd - Elst

16,4 km

donkerblauw

Bemmel -Lent

7,1 km

roze

Driel - Arnhem Zuid

5,4 km

lichtgroen

Driel - Bremerton - Elst

10,1 km

bruin

Driel - De Park - Elst

9,9 km

geel

Elst - Bemmel

12,7 km

donkergroen

Elst - Nijmegen

14,7 km

rood

Lent - Bemmel

12 km

lichtblauw

Huissen - Bemmel

13,3 km

oranje

Huissen - Ressen

13,3 km

paars

Ressen - Nijmegen

11,7 km

grijs

Ommetjes, rondwandelingen
De Park

3,2 km

Doornik de Pas

4,8 km

lichtblauw
lichtgroen

Rijkerswoerdse Plassen

4,6 km

lichtgroen

Zeegbos

6,6 km

grijs

Golfbaan Landgoed

6 km

grijs

Welderen

Alle activiteiten tijdens de Dag van Park Lingezegen zijn gratis, behalve de horeca. Stap op de
fiets en kom tussen 12.00 en 17.00 uur luisteren, proeven, kijken en beleven!
Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem-Zuid, Elst, Bemmel, Huissen en
Nijmegen-Noord met veel ruimte voor mensen, water, landbouw, cultuur en natuur.
parklingezegen.nl
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AP P

THEMA
Wandelen
in bruisend
Lingezegen

Kom dierensporen zoeken, kanovaren,
koken op houtvuur, lekker wandelen…
… ijsjes eten, muziek luisteren,
lammetjes knuffelen,
schapen scheren…

Vier punten waar het bruist!

zondag 26 juni

Dag van Park Lingezegen

1

Op zondag 26 juni vieren we de Dag van Park Lingezegen. Ondernemers van het
park nodigen je uit om het park te komen ontdekken. Ze hebben voor jong en
oud allerlei leuks in petto. Kom ook proeven, luisteren, doen en beleven!
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Landgoed Doornik

Landerij de Park

Doornik 1a, Bemmel

De Park 12, Elst
Wandelen

Voor de kids

•

Ga mee wandelen over de Doornik Natuurakkers

•

•

Of op pad met Lingewaard Natuurlijk

•

Maak een Shakra-wandeling

Elst en Arnhem. Daarnaast is er bij De Poel van alles te doen, want we vieren

•

Of kom mee naar de Nijmeegse eco-woonwijk

dat dit plekje nu echt af is! Ook kan er door het hele park gewandeld worden.

Koken en lekker eten

De Dag van Park Lingezegen 2016 vindt plaats op vier bruispunten in Bemmel,
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•

Kom koken aan de Waal

•

Of geniet van de kookkunsten van vluchtelingen

•

Proef zalm uit de zalmrokerij

Livemuziek door Joop Koopmans

•

Livemuziek van vluchtelingen

6

HUISSEN

Officiële openingen
Landerij De Park. De Park 12, Elst
12.30 uur: Opening van fietspad
Hoek Broekakkers / Sillestraat, Elst
13.00 uur: Opening wandelroutes
Wandeling naar De Poel

Kattenlegerstraat 19, Bemmel

skilopen, familiewandelstok maken en wandelen in
Modderdorp!

Breedlersestraat 7a, Elst
•

5

Wandelen met een beperking

•

Geur- en proefwandeling

•

Foodwalk (duur: 1,5 uur)

•

Struinpadwandelingen en natuur-ontdektochten

•

Wandeling Golfbaan Landgoed Welderen /
Hollanderbroeksestraat

•

Excursie naar voedselbossen EcoVredeGaard en
Parkse Gaard

•

Plantjesverkoop

•

Schapen scheren

Muziek
•

Muziek in de Lingemobiel: Salvatore Guiseppe
Sichi en Nootscenario
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Proeverij van Betsie (geitenmelk-producten) en

•

Lekker op de trekker en in de huifkar

•

Boerenspelletjes: boerengolfen, lammetjes
knuffelen, melken, hoefijzer gooien en veel
meer!

6
BEMMEL

5

Paardenmaat

In het park
•

Rijkerswoerdsestraat 21, Arnhem

Kokkerellen op het houtvuur: kom zelf vuur
maken en stoer cowboybrood bakken

De Woerdt

Bij De Poel is het de hele dag feest!

1

Van 12.00 tot 16.00 uur kun je
‘Overleven bij de Poel’: speurtochtjes

•

Ommetje Bredelaar: een wandelroute door de
omgeving en langs boerderijen

Op zaterdag 25 juni is het Lingezegen Park Diner.
Genieten van lekkere streekgerechten aan een lange
tafel in de boomgaard!

doen, koken boven een vuurtje,
waterdiertjes vangen, en meer!

•

een geitenkaasmaker

De Buitens

Hoek Broekakkers/Sillestraat, Elst
13.30 uur: Opening De Poel

En meer leuks: grote bellen blazen, zoekopdrachten,

Op de geitenboerderij

3

6

Op de boerderij: foto maken op de tractor, kinderboerderij

•

Park Bredelaar

Het Landbouwland

2

raadspelletje
•

3

Het Waterrijk

12.00 uur: Start Dag van Park Lingezegen

In de natuur! Dierensporen zoeken, waterbeestjes zoeken,

Wandelen en natuur

•

4

ELST

kanovaren
•

Muziek en vermaak

ARNHEM

De Park

Lekker op het water! Fierljeppen, wandelen over water,

LENT

Wijzigingen in het programma en drukfouten voorbehouden

Paarden en natuur
•

Wandelen tussen en met de paarden

•

Demonstratie Omgaan met paarden

•

Voorlichting bijenstal

Muziek en lekkers en meer
•

Theetuin

•

Muziek door Alex Brakenhoff

