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De rietlanden zijn een walhalla voor vogels en vogelspotters.

Beleef Het Waterrijk bij de opening op 2 juni
Na jaren van ontwikkelen en vele tonnen
afgevoerde grond wordt deelgebied
Het Waterrijk op zondag 2 juni officieel
geopend. Het wordt een feest voor jong
en oud, met activiteiten op en rondom
het water, én in samenwerking met vele
enthousiaste ondernemers in dit avontuurlijke en natuurrijke gebied. Kom ook en
beleef Het Waterrijk op z’n best!

Het Waterrijk ligt in het noordelijke deel van
Park Lingezegen, tussen Arnhem-Zuid en Elst.
Water staat centraal in dit gebied: water om
te bergen, water om te spelen en water voor
natuur. De rietlanden in het oostelijke deel zijn
al enkele jaren klaar en staan inmiddels bekend
als een walhalla voor vogels en vogelspotters.
Je kunt er ook heerlijk wandelen en fietsen. Het
net ontwikkelde westelijke deel, ten westen
van de A325 en aan de zuidkant van de Rijkerswoerdse Plassen, is een gebied voor sport,
recreatie en avontuur. Ook daar kun je prachtig
wandelen en fietsen tussen rietmoerassen
door, maar het gebied is ook heel geschikt om
bijvoorbeeld lekker te kanoën, te zwemmen en
in de winter mogelijk zelfs te schaatsen. Vanaf
de Rijkerswoerdse Plassen kun je bovendien
kanoën naar de Linge.

Ontdek het gebied
Bij het openingsfeest zorgen ondernemers in
Het Waterrijk voor leuke activiteiten om te

Feestelijke opening
Bos Idylle in Ressen

doen, te zien en te leren op veel verschillende
plekken. Stap in een kano en maak een sportief
rondje door de watergangen of ontdek het
gebied met de kinderen met de huifkartocht.
Je kunt ook van alles leren over waterdiertjes
met NME Overbetuwe. De Vogelwerkgroep
Arnhem neemt je mee op excursie naar onder
meer het vogelkijkscherm in Het Waterrijk-Oost
en Staatsbosbeheer is er met hun informatiewagen. Geniet tussendoor van wat lekkers van de
Lingegaerdt of bij boerderijwinkel De Fruitben.
Aannemer Van de Wetering zorgt voor een
grote klimwand, dus klim omhoog en kijk uit
over het gebied!

Kom ook!
Centraal punt tijdens de festiviteiten is de
‘Schuur van Tap’ aan de Rijksweg Noord 102 in
Elst. Daar draait ook een film van de ‘making of’
van Het Waterrijk. Het programma is van 13.00
tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.parklingezegen.nl.

DE MOOISTE PLEK VAN. . . Carla

Hofman

Kom zaterdagmiddag 25 mei naar de feestelijke opening van de Bos Idylle op het
vroegere kasteelterrein in Ressen. In het
nieuw aangelegde parkje tussen de Hoeksehofstraat en Het Laantje worden leuke
activiteiten georganiseerd voor jong en
oud. Uiteraard met een knipoog naar de
rijke historie van de plek en de vroegere
bewoners van kasteel Huis te Ressen.

Blijf op de hoogte en schrijf je in
voor onze nieuwsbrief

www.parklingezegen.nl

EROP UIT

Fietsexcursies Park Lingezegen
Verken Park Lingezegen op de fiets en ontdek
de mooiste plekjes onder leiding van ervaren
gidsen. Op woensdag 29 mei staat de tocht
in het teken van ruimte voor water en De
Waalsprong. Startlocatie is Café De Zon, Oosterhoutsedijk 16 in Nijmegen. De fietsroute
van donderdag 13 juni begint met een uitleg
over het zonnepanelenpark aan de Azalealaan
in Bemmel. Beide tochten starten om 18.30
uur en duren tot 21.00 uur. Kosten: volwassenen € 3,50 / kinderen € 1,75. Aanmelden via
gidsenparklingezegen@gmail.com.

Skeeleren door het park
Park Lingezegen heeft niet alleen gemarkeerde fiets-, voet- en ruiterpaden, sinds kort
is er ook een bewegwijzerde skeelerroute.
Het is een ronde van 7 km, die verlengd kan
worden naar 10 km. De skeelerroute start bij
pocketpark De Poel aan de Kattenleger 19 in
Bemmel. Download de route (ook als GPX- of
KML-bestand) in het menu ‘Erop uit’ op onze
website: www.parklingezegen.nl

Nieuwe recreatiekaart
Op pad in Park Lingezegen? Neem dan onze
recreatiekaart mee! Hij is helemaal vernieuwd
en staat boordevol illustraties die in één oogopslag de meest bijzondere plekjes laten zien.
Onder meer de beste locaties om vogels te
spotten. Pak er één mee op het projectbureau
in Elst, bij de gemeentebalies, VVV’s of bij
organisaties en ondernemers in Park Lingezegen. Of download hem op onze website.

De Bos Idylle is een afwisselend parkje geworden met een jong aangeplant (fruit)bos, een
amfitheater van natuursteen, een open ruimte
en verschillende fiets- en wandelpaden. De
contouren van het voormalige, middeleeuwse
kasteel zijn met betonelementen in beeld
gebracht. Het kasteel hoorde destijds bij het
eveneens idyllische kerkje aan de Kerkenhofstraat.
De Bos Idylle is ontworpen in samenwerking
met Vereniging Dorpsbelangen Ressen. Het
is de derde idylle in Park Lingezegen, na de
Berg Idylle langs de A325 en de Water Idylle in
deelgebied Het Waterrijk. Het zijn drie landschappelijke kunstwerken. Tijdens de opening
van de Bos Idylle kunnen bezoekers onder meer
meewandelen in het ‘Ommetje Ressen’ langs
bijzondere plekken in het dorp. De rondwandelingen starten op verschillende momenten in de
middag bij Gemeenschapshuis de Kosterij aan
de Kerkenhofstraat 5a (ingang kerk). Wethouder Theo Janssen opent het parkje officieel in
de ochtend. De middagactiviteiten zijn voor
iedereen toegankelijk vanaf 13.00 uur.

Park Lingezegen is een groot nieuw
landschapspark tussen Arnhem en
Nijmegen met veel ruimte voor mensen,
landbouw, natuur, cultuur en water.

Kijk voor alle recreatietips op
www.parklingezegen.nl

PARK IN UITVOERING
‘Even lekker rondkiek’n, de wind door mijn haren, de zon in mijn gezicht.’
Anderhalf jaar geleden kreeg Carla
Hofman uit Arnhem de kans een werk- en
begeleidingslocatie van zorginstelling
Philadelphia op te zetten op Park Bredelaar in Elst. Bijna elke dag als ze op haar
werk komt, klimt ze eerst even op de uitkijktoren en tuurt ze over het landschap.
Dit is zonder twijfel haar mooiste plek van
Park Lingezegen.
‘Dat ík hier mag werken, vind ik zo gaaf. Hier
heerst de rust en ervaar ik de natuur in al zijn
facetten. Het is een gevoel van vrijheid. ’s
Ochtends fiets ik vanuit Arnhem het laatste
stukje langs de Linge en ga dan nog tussen de
weilanden door over het Patrouillepad. Op Park
Bredelaar klim ik dan meestal eerst even op de
Kiekerd, want zo noemen wij de uitkijktoren.

Even lekker rondkiek’n, de wind door mijn
haren, de zon in mijn gezicht en alles overzien:
de boomgaard, de pony’s in de wei, de camping
en de geitenboerderij, de tuinen, de kas en
het park. Als het koud is kijk je hier heel mooi
over de gerijpte velden of de laaghangende
mist. In de lente zie je de natuur juist heel mooi
ontluiken. De bloesems aan de fruitbomen zijn
altijd zo prachtig. Jarenlang heb ik gewerkt in
de hectiek van de stad, terwijl ik eigenlijk veel
meer een buitenmens ben. Ik heb daarom heel
bewust gezocht naar een nieuwe werkplek
die mijzelf meer rust geeft. Een gezonde en
prikkelarme werkomgeving. Juist daarom is
Park Bredelaar ook zo’n fijne plek voor onze
cliënten. Ik zie hier niet alleen de natuur, maar
ook mensen groeien en bloeien. Het is gewoon
een superlocatie!’

Volg de aanleg van de spoorbrug
Mis de komende maanden niets van de aanleg
van de markante fiets- en voetbrug over het
spoor bij de Notenlaan in Elst. Op de speciale
webpagina parklingezegen.nl/spoorbrug
staat nu al een mooi animatiefilmpje en informatie over de bouw. Binnenkort zijn daar ook
meer impressiebeelden van de bouw te zien.
De spoorbrug verbindt deelgebied De Park
met Het Waterrijk. De brug komt te liggen in
het verlengde van de Notenlaan in Elst, die
vanaf deelgebied De Park naar het oosten
loopt. Wandelaars en fietsers hoeven dan
geen omweg meer te maken via de 1e Weteringsewal, maar kunnen het spoor tussen Arnhem en Nijmegen oversteken via de nieuwe
wandel- en fietsbrug. Aan de andere kant van
het spoor loopt de Notenlaan verder door, en
sluit aan op Het Waterrijk-West. Er komt ook
een veilige oversteekplaats voor wandelaars
en fietsers over de Rijksweg-Noord. De werkzaamheden zijn afgelopen maand gestart. Als
alles volgens plan verloopt, gaat de brug in
december open.

