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Gebruik van het logo
Het logo met Payoff heeft een zwarte/richblack typografie met 4 ge-
kleurde ringen. Het kan gebruikt worden in alle uitingen.  Bij voorkeur 
wordt het logo geplaatst op een witte achtergrond. 

Het logo dient 1,5 cm uit de rand (zie voorbeeld rechts) van de (witte) 
ruimte te worden geplaatst. 

Waar het de vormgeving ten goede komt èn de leesbaarheid niet wordt 
aangetast kan een klein stuk van de ringen over een gekleurde achter-
grond (bijvoorbeeld een foto) worden geplaatst.

In uitzonderlijke gevallen (een zwarte of donkere achtergrond, zoals 
op een jas o.i.d. ) kan het diapositieve logo met witte typografie en 4 
gekleurde ringen worden gebruikt.

Gebruik van stijlelementen
Logoringen
De vier ringen uit het logo kunnen -gezamenlijk of los- als stijlelementen 
worden gebruikt, zoals linksboven op deze pagina. Of als (wit) water-
merk op een (gekleurde) achtergrond. Of als foto-kader dienst doen. 

Balken en vlakken
Een vertikale kleurenbalk zoals links kan gebruikt worden bij panelen of 
bijvoorbeeld flyers. Bij voorkeur met zwarte typografie.

Panelen
Vaste elementen bij lessenaar-panelen zijn de smalle verticale balk (75 
mm) met tekst, en de vertikale, aflopende balk rechts (179,5mm tot de 
rand). Over deze laatste balk een wit vlak die een hap van 53,75 mm uit 
de balk neemt. De kolom die hierdoor ontstaat kan gebruikt worden 
voor aanvullende info, en  wat (strooi-)beeld. Verder zijn onderin, bij de 
parkinfo de social media-iconen opgenomen, ruim gespatieerd, en in 
ronde kadertjes. En set logoringen kan op de linker verticale balk gezet.

De ‘A4’ paneeltjes bevatten een ‘omgekeerde U’als kleurelement aan 
bovenzijde en zijkanten. Op de bovenzijde van en in deze balk wordt 
de titel/subtitel gezet. Logo’s en parkinfo staan altijd onderaan in het  
witte stuk zonder kleur aan de zijkanten.

De ringen uit het logo als afzonderlijke elementen en in combinatie.

Ring als fotokader

Plaatsing logo op een A4 linksboven.
Aanvang logo 15 mm van linker- en bovenzijde.

De social media-iconen
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Kleurenpalet

De huisstijlkleuren van Park Lingezegen

Kleur PMS/Pantone RGB CMYK HEX

Oranje 144 243/153/0 0/48/100/0 #f49b00

Groen 382 203/211/0 29/0/100/0 009DE0

Rood Warm red 233/94/39 0/75/90/0 #c1d72e

Blauw Cyaan 0/158/224 100/0/0/0 #eb5b25

Van deze kleuren kan voor kaders een afgeleide tint worden gebruikt 
van 50%. 

Als steunkleur kan zwart of Rich-black worden gebruikt.

Kleurgebruik elementen
Voor stijlelementen kunnen alle 4 de kleuren volvlaks worden toege-
past. Bijvoorbeeld zoals nevenstaande verticale balk, of als horizontaal 
element.

Kleurgebruik typografie
Voor typografie geldt dat kleuren alleen voor titels en koppen, subkop-
pen en streamers worden gebruikt. Per pagina 1 kleur aanhouden voor 
alle koppen. 

Als vuistregel geldt dat de tekst voldoende groot moet zijn, omdat 
anders de leesbaarheid in het gedrang komt. Blauw gebruikt kan worden 
voor  alle koppen groter dan 10 punts. Voorzichtigheid is geboden met 
het gebruik van groen voor koppen. 

Cartografie
Vormgeving van cartografische onderdelen in de layout dient zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij het palet van Lingezegen.

Voorbeeld cartografie aangepast op  huisstijlpalet

Huisstijlkleuren (boven) en hun 50% afgeleiden (onder)
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Het geprefereerde font voor Park Lingezen uitingen is Balance OT 
(Broodtekst: Regular en koppen Black). Vervangend font Arial (Res-
pectievelijk Regular en Bold). Bij standaard tekst 15 mm inzet  van links 
aanhouden.

Basis lettertype
Balance OT Regular 9 pt inter-
linie 12 pt.

Tussenkopje
Balance OT Black 9 pt interlinie 
12 pt.

Hoofdkop/titel
Balance OT Black. Afhankelijk 
van de uiting 12-64 pts.

Vervangend basislettertype
Arial Regular 9,5 pt interlinie 
13 pt.

Vervangend font tussenkopje
Arial Bold 9 pt interlinie 12 pt.

Vervangend hoofdkop/titel
Arial Bold. Hiervoor geldt 
hetzelfde als bij het geprefe-
reerde font. 

Extra font voor strooi-tekstjes
Een enkele keer kan het ‘handschriftfont’ Manus ingezet worden voor 
toevoegingen  als ‘Welkom!’ of ‘Leuk voor de kinderen’.   
NB Maakt geen deel uit van de standaard typografie. 

Kleurgebruik fonts

Op witte, groene en oranje vlakken wordt zwarte typografie gebruikt. 
Op volvlaks blauw en rood een witte typografie. Kleuren worden alleen 
voor titels en koppen, subkoppen en streamers worden gebruikt. Per 
pagina/uiting 1 kleur aanhouden voor alle koppen. 

Voorbeeld typografie

Voorbeeld font Manus

Spaarzaam gebruiken!
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sMeer informatie

www.lingewaardnatuurlijk.nl 
www.doorniknatuurakkers.nl 
www.parklingezegen.nl

Park Lingezegen is een regionaal park in aanleg tussen 
Arnhem en Nijmegen en biedt ruimte aan mens, water, 
landbouw en natuur.

COLOFON

Bedenkers en auteurs van Ommetje 
Louis Dolmans en Joop Koopman

Fotografie 
Projectbureau Park Lingezegen, Vincent Roelofs, 
Louis Dolmans en Gabriël Roodbol 

Kaart 
Open Street Maps

Vormgeving en productiebegeleiding
Communicatiebureau de Lynx

Drukwerk  
Drukkerij Gelderland

Algemene informatie

>  U loopt op eigen risico
>   Een redelijke conditie is vereist, er wordt soms 

door ongebaand landschap gestruind
>   Er is geen bewegwijzering langs de rivieroever 

(zie routetekening)

Buiten de openbare weg gelden de volgende  
regels:

>   Laat de dieren met rust, ze kunnen  
onvoorspelbaar reageren op bezoekers

>   Voer en aai de dieren niet
>   Doorkruis de kuddes niet
>   Houd minstens 25 meter afstand

Tevens geldt voor deze gebieden:
>   Geen gemotoriseerd vervoer
>   Honden aan de lijn
>   Blijf op de paden
>   Geen toegang na zonsondergang

Deze route is een initiatief van Stichting Lingewaard  
Natuurlijk, in samenwerking met Park Lingezegen en  
de gemeente Lingewaard.
 

Het Ommetje Doornik de Pas voert de wandelaar 
langs een gevarieerd polder- en rivierlandschap 
met mooie uitzichten, karakteristieke gebouwen 
en kleine landschapselementen. Er zijn veel histo-
risch markante punten waar het de moeite waard 
is even stil te staan. Het complete ommetje heeft 
een lengte van acht kilometer, de korte versie is 
zes kilometer lang.

Start- en eindpunt                    
Deze route begint en eindigt bij Restau-
rant Zijdewinde. De naamgeving komt van  
‘sidewende’, een dwarsdijkje daterend uit 
het jaar 1200 dat de grens tussen Doornik 
en Lent markeerde. Met de aanleg van het 
restaurant is een deel van de sidewende 
hersteld. Verder vindt u op deze plek een 
hoogstamfruitboomgaard, een biologische 
moestuin en een wijngaard.

1. De Kolk van Van Elferen is ontstaan na 
een dijkdoorbraak in 1551. De grenspaal op 
de dijk geeft de grens aan tussen de voor-
malige dorpspolders van Lent en Ressen-
Doornik.

2. Wijnfort Lent is gebouwd ter verde-
diging van Nijmegen en had als functie 
vijandige schepen tegen te houden. In 1876 
raakte Nijmegen zijn vestingstatus kwijt, 
dus veranderde de functie in opslagplaats 
voor Defensie. Dat bleef zo tot 1959, toen 
het gebouw overging naar de Dienst Do-
meinen. De huidige status van Wijnfort 
ontstond rond 1980. 

3. Restaurant Sprok is gebouwd op de 
fundamenten van de eeuwenoude T-
boerderij Sprokkelenburg. Er werd vroeger 
griendhout geoogst. Sprok is afgeleid van 
het Middelnederlandse woord sprock, dat 
griend- of rijshout betekent.

4. Dijkdoorbraak in 1799. Voor de dijk-
doorbraak lag hier het dorpje Doornik. Er 
stonden 18 huizen en een kerkje. De teke-
ning laat de vergeefse strijd tegen het water 
zien.     

5. De Defensiedijk is omstreeks 1950 aan-
gelegd als onderdeel van de IJssellinie, 
bedoeld om een Russische invasie te voor-
komen. De Waal kon hier met een drij-
vende stuw worden afgesloten, zodat het 
gebied tussen Nijmegen en Zwolle onder 
water liep. De Defensiedijk markeerde de 
westelijke grens van het onder water te 
zetten gebied.  

6. Strang. Eén van de best bewaarde 
oude rivierlopen van Nederland. In 1650 
is er een bocht afgesneden van de Waal, 
waarna dit deel geen functie meer had.

7. De Pas. Een aantal overlevenden van 
het verdronken dorpje Doornik is in De 
Pas gaan wonen. De oudste woningen 
hier stammen uit 1800. Op nummer 4 
staat het enige huis dat uit die tijd is 
overgebleven. De rest is in de Tweede 
Wereldoorlog verwoest en werd daarna 
niet meer herbouwd.

8. Bemmelse Zeeg. Een afwaterings-
sloot naar de Linge. De natuurlijke oe-
vers geven planten en dieren meer kans.

9. De Doornikse natuurakkers zijn 
omzoomd met heggen en kruidenrijke 
randen. Op deze manier wordt het klein-
schalige landschap teruggebracht, met 
als uiteindelijk doel bescherming van 
akkervogels, zoals de patrijs, de gele 
kwikstaart, de kneu en de geelgors. De 
eerste akkers zijn aangelegd in 2010. 
Hier worden op biologisch-dynamische 
wijze oude graanrassen als emmer, spelt 
en Sint-Jansrogge geteeld.
 

10. In het openluchtklaslokaal krijgen 
schoolkinderen natuurlessen van de 
Stichting Lingewaard Natuurlijk. 

11. Oude kweldijk. Deze dijken werden 
aangelegd om waterschade binnen de 
perken te houden. Ook konden bewo-
ners bij hoog water via deze dijken de 
buitenwereld bereiken. 

12. Huize Doornik wordt al in 1326 
genoemd. In de 16e eeuw zetelden hier 
de machthebbers van de heerlijkheid 
Ressen-Doornik. Na een verwoestende 
brand is het huidige huis midden vorige 
eeuw opnieuw opgebouwd. In de naast-
gelegen boerderij wordt tegenwoordig 
op ambachtelijke wijze zalm gerookt.   

13.  Prullenpoort. Dit kunstwerk, 
gemaakt door kinderen, staat achter 
Restaurant Zijdewinde en markeert 
een ingang van Park Lingezegen. Een 
pleidooi voor een schoon park!
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hoofdroute, ± 6 km

struinroute, ± 2,5 km

Ommetje Doornik de Pas is in 
totaal ± 7,5 km lang.

 overstap mogelijk op het 
Zeegsepad (klompenpad, 
6 km)
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Je kan de route op twee plekken starten: 

• Landerij De Park in Elst (De Park 10, 6661 NW, Elst)
• Restaurant Stroom in Nijmegen Lent. (Vossenpelssestraat 

16, 6663 KC, Nijmegen-Lent)

1. Landerij De Park (Start Noord)
• Ga vanaf Landerij De Park Linksaf De Park op richting de 

Grote  Molenstraat. 
• Sla het tweede fietspad links in. 

2. Voedselbossen en zeldzame Huisdierrassen
• Volg het fietspad tot de 1e Weteringsewal. 
• Sla Linksaf de 1e Weteringsewal op. 
• Steek de Rijksweg- Noord over en vervolg over de 1e 

Weteringsewal, 
• Volg de bocht de Lingestraat op en steek de A325 over via 

de Kampsestraat. 
• Ga in zuidelijke richting (richting Nijmegen) over het 

RijnWaalpad

3. Knooppunt Noord/Zuid lus
• Rij het RijnWaalpad af tot aan de Kattenlegerstraat. 
• Sla vóór het tunneltje linksaf de Kattenlegerstraat in. 
• Sla aan het einde van de Katterlegerstraat rechtsaf De 

Plak op. 
• Ga op de splitsing rechtsaf de Plakselaan op. 
• Rij vanaf de Plakselaan door op de Groenestraat.
• Sla aan het einde van de Groenestraat rechtsaf de 

Zandsestraat op. 
• Sla bij het begin van de kassen linksaf Landgoed Doornik 

op. 

4. Landgoed Doornik & Doornik Natuurakkers
• Rij het fietspad af en sla aan het einde linksaf en sla daarna 

rechtsaf de Waaldijk op. 
• Vervolg de Waaldijk tot aan Fort Lent. 

5. Restaurant Stroom (Start Zuid)
• Sla bij  Fort Lent  rechtsaf de Vossenpelsstraat in. 
• Volg de Vossenpelsstraat tot de ingang van Landgoed 

Doornik bij de Doornik. 
• Volg de Doornik voor 200 meter en sla dan linksaf. 
• Volg het pad tot aan de kruising met de Zandsestraat
• Steek de Zandsestraat over en sla rechtsaf de 

Woerdtsestraat in. 
• Rij de Woerdtsestraat uit tot aan de Ressensestraat. 
• Sla rechtsaf de Ressensestraat in. 
• Sla linksaf het RijnWaalpad op richting Arnhem. 

6. Nederlandse Landgeiten
• Vervolg het RijnWaalpad in de richting van Arnhem. 
• Sla rechtsaf de Breedlersestraat in. 

7. Park Bredelaar
• Rij de Breedlersestraat uit en sla linksaf de Vergert in. 
• Ga bij de splitsing het Airbornepad op. 
• Rij het Airbornepad uit tot aan het Frontlijnpad, 
• Sla linksaf het Frontlijnpad op. 
• Ga aan de rand van het kassengebied rechtsaf het 

Patrouillepad-Zuid op. 

8. Kassengebied Bergerden
• Sla aan het einde van het Patrouillepad-Zuid  linksaf de 

Bergerdensestraat op. 
• Volg de Bergerdensestraat tot de Rijkerswoerdsestraat 

en rij deze af tot de Kerkstraat 
• Sla linksaf de Kerkstraat op. 
• Sla Rechtsaf het Waterrijkse Pad op. 
• Steek de Rijksweg-Noord en de spoorbrug ‘Hoge Noot’ 

over en rij de Notenlaan op. 
• Fiets de Notenlaan uit tot aan Landerij De Park. Je bent 

op het eindpunt van de route.

Voedselroute Park Lingezegen 

Volg Park Lingezegen Parklingezegen.nl      info@parklingezegen.nl

Welkom in Park Lingezegen.
Een groot landschapspark tussen 
Arnhem en Nijmegen. Hier vind je 
1700 hectares groen met ruimte voor 
natuur, landbouw en recreatie. Fietsroute 
‘FOOD66’voert je langs plekken waar al het 
‘Lekkers uit Lingezegen’ gekweekt, verbouwd, 
gefokt en gemaakt wordt.

FOOD66 komt voort uit het project ‘(H)eerlijk 
Lingezegen waarin de productie van voedsel 
uit zeldzame rassen in korte ketens centraal 
staat. Langs de route  staan we stil bij zeldzame 
landbouwhuisdierrassen en gewassen én hoe deze 
in korte ketens verwerkt worden. 

De route FOOD66 is 34 kilometer en bestaat uit 
een noordelijke en een zuidelijke lus. Het is 
mogelijk om de route in te korten door alleen 
de noordelijke of zuidelijke lus te fietsen.

Veel fietsplezier!

Deze fietsroute is mogelijk gemaakt door:

1. Landerij de Park (De Park 12, Elst)
Het startpunt van deze route is Landerij 
De Park. Landerij De Park is een centrum 
voor natuurbeleving. Met een moestuin, 
horeca met heerlijke (lokale) lekkernijen, 
kinderboerderij en een speeltuin waar 
kinderen naar hartenlust kunnen spelen. 
Hier start de fietsroute langs wat Park 
Lingezegen allemaal te bieden heeft op 
voedselgebied. 

2. Voedselbossen & zeldzame 
huisdierrassen 
Langs dit fietspad vind je meerdere 
voedselbossen. In deze voedselbossen 
wordt op een natuurlijke manier voedsel 
verbouwd. Aan de rechterkant van het 
fietspad kom je onder andere langs 
voedselbossen De Parkse Gaard, de 
Santackergaard en het Appelland (aan 
de andere kant van de 1e Weteringse 
Wal). In de weides aan de linkerkant van 
fietspad bij De Park vind je de runderen 
en schapen van Natuurcentrum Arnhem. 

3. Noord / Zuid-lus knooppunt
Vanaf hier kan je de route inkorten. 
Je rijdt dan alleen de Noordelijke 
lus. Om alleen de noordelijke lus te 
volgen rij je het RijnWaalpad af tot de 
Breedlersestraat en slaat deze in. Je 
volgt dan de routebeschrijving verder 
vanaf Nummer 6 (Park Bredelaar).   

4. Landgoed Doornik & Doornik 
Natuurakkers
Op Landgoed Doornik vind je de 
natuurlijke akkers van Doornik 
Natuurakkers. Op deze akkers worden 
oude graanrassen verbouwd die in 
de regio, in korte ketens, gebruikt 
worden in allerlei producten. De akkers 
worden op biologische wijze beheerd 
en zijn daardoor ook rijk aan vogels en 
bijzondere plantensoorten. 

5. Het zuidelijkste puntje van Park 
Lingezegen
Je bent nu in het zuidelijkste puntje van 
Park Lingezegen. Park Lingezegen loopt 
van Arnhem-Zuid tot Nijmegen-Noord 
(Lent). 

6. Nederlandse landgeiten
Vlak nadat je onder de A15  door bent 
gegaan vind je aan je rechterhand de 
Nederlandse Landgeiten die in Park 
Lingezegen grazen. Dit zeldzame 
huisdierras was bijna uitgestorven in 
Nederland maar dankzij de Landelijke 
Fokkersvereniging Nederlandse 
Landgeit is het ras er nog. De 
landgeiten zijn volledig uitgerust op het 
Nederlandse klimaat enkunnen hier goed 
overleven. Een soort die we hier graag 
houden!

7. Park Bredelaar
Park Bredelaar is de Betuwe zoals 
deze vroeger was in het klein. In Park 
Bredelaar vind je een moestuin waar nog 
echte oer- Hollandse groenten verbouwd 
worden. De moestuin is vrij toegankelijk. 
Kom er even uitrusten en op een bankje 
zitten, of bezoek de uitkijktoren: bij 
mooi weer zie je zowel Arnhem als 
Nijmegen liggen! Een mooi rustpunt om 
even bij te komen.

8. Kassengebied Bergerden
Hier vind je grote stukken met 
glastuinbouw. Deze kassen zorgen voor 
allerlei verschillende soorten voedsel, 
maar ook planten en bloemen worden 
hier gekweekt.  
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Park Lingezegen is een regionaal park in aanleg tussen Arnhem en Nijmegen  
en biedt ruimte aan mens, water, landbouw en natuur. www.parklingezegen.nl

Welkom in Park Lingezegen!
Steeds meer mensen weten Park Lingezegen te vinden. Niet alleen komen er meer mensen te  
wonen rondom het gebied, maar Park Lingezegen wordt de komende decennia ook steeds mooier. 
Meer te beleven voor recreanten, aantrekkelijker voor natuur, met meer ruimte voor water en een 
blijvende rol voor de landbouw. Dichtbij genoeg voor een ommetje, en groot genoeg voor een hele 
dag naar buiten. We zullen u dus zeker vaker terugzien!

Eén park, vijf deelgebieden
Lingezegen is één park van zo’n 1500 hectare, met een duidelijke uitstraling: een Betuws park 
temidden van stedelijke ontwikkeling. In de komende jaren wordt Park Lingezegen steeds 
herkenbaarder, met duidelijke toegangspoorten, bijzonder buitenmeubilair en een Singel 
die, samen met de Linge, het gebied van west naar oost verbindt. Tegelijkertijd bestaat 
Lingezegen uit vijf deelgebieden met ieder een heel eigen karakter. 

Park in uitvoering
Park Lingezegen is nog lang niet af. Maar alle overheden in en 
rondom het gebied hebben besloten de schouders eronder te 
zetten, en samen al miljoenen gereserveerd voor de aankoop van 
grond, beplanting, de inrichting van natuur, de aanleg van 
wandel-, fiets-, kano- en ruiterroutes en andere infrastructuur als 
bruggen, tunnels en parkeerplaatsen. Wat kleinere projecten zijn 
al opgestart, en na het doorlopen van een aantal bestuurlijke 
procedures kan ook het grote werk beginnen!

Werk mee!
Maar niet alleen de overheden maken Park Lingezegen, de in-  
en omwonenden kunnen ook meewerken aan een mooi gebied. 
Alle interessante ideeën van ondernemers en bewoners zijn 
bespreekbaar, of het nu over kanoverhuur gaat of een proeverij 
van streekproducten, een bijzonder museum of een concert-
podium. Door het afwisselende karakter van het gebied is er heel 
veel mogelijk, zolang het maar bijdraagt aan een nog aantrekke-
lijker Park Lingezegen.

U staat nu hier

De Park - toekomstbeeld 2025
… stadspark met lanen, bos en speelweides … 
voorbijflitsende skeeleraars , langssjokkende joggers 
… koninginnemarkt, een concert … kanovaren op een 
mooie zomerdag … relaxen op een terrasje …  tegen 
de avond overal barbecuegeuren ... 

Het Waterrijk - toekomstbeeld 2025
… water in de hoofdrol … surfen op de vergrote 
Rijkerswoerdse Plassen … nieuwe rietzones … lekker 
vissen, kanoën, wandelen, fietsen … ruimte voor 
natuur … ruimte voor water …

Het Landbouwland - toekomstbeeld 2025
… ongekende vergezichten … lekker lang fietsen, 
stevig wandelen, een flink eind rechtdoor skeeleren 
… boeren blijven boer …  boeren bieden sapjes en 
hapjes … schoolklassen en verjaarspartijtjes op de 
boerderij …

De Buitens - toekomstbeeld 2025
… kleinschalig Betuws landschap … bloeiende 
kersenbomen in het voorjaar … fietstochtjes, 
ommetjes, buitenritten te paard … nieuwe 
landgoederen, nieuwe bebouwing … dynamiek en 
ontwikkeling … congrescentrum, concertpodium, 
themapark? …

De Woerdt - toekomstbeeld 2025
… overgang tussen stad en platteland … boeren 
maken streekproducten en ‘slow food’ … burgers 
kopen zuivel, vlees, fruit en groenten … fietsen tussen 
de boomgaarden … beschermd dorpsgezicht van 
Ressen … struinen langs de lanen van Doornik …
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Mag ik hier wandelen en proeven?
De CiderGaard is toegankelijk voor iedereen, 
zolang de zon op is. Honden zijn echter niet 
welkom. 
Picknicken en proeven
Kom lekker picknicken in de Verrukkelijke Rozengaard. Ook mag je gerust  
proeven van wat je tegenkomt, zo lang je het ter plekke opeet. Het is niet  
de bedoeling dat je oogst mee naar huis neemt.

Waarom dit voedselbos?
De CiderGaard is vooral aangelegd om fruit te 
leveren voor Groot Merm, de maker van UWE 
Betuwe Cider. Maar naast de fruitbomen 
staat er nog veel meer. 
Lekker en mooi
Je kunt kennismaken met al het lekkere fruit uit de rozenfamilie. Ook is er plek om te 
experimenteren met allerlei voedselgewassen. Op den duur willen we misschien kip-
pen en ander pluimvee houden in de boomgaard. En het is zeker ook een mooie tuin 
voor mensen om te bezoeken. Ook mag je gerust komen helpen bij onderhoud, beheer 
en oogst van de CiderGaard.
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Welkom in de CiderGaard! 
Van de appels en peren uit deze gaard maken we heerlijke cider, 
calvados en appelazijn. Maar je vindt hier ook ander fruit uit de 
rozenfamilie, bijvoorbeeld kroosjespruimen, kweeperen en mispels. 
En natuurlijk vullen we dat aan met lekkers uit andere plantenfamilies, 
zoals hop en appelbes.

Hoe wordt cider gemaakt?
De bereiding van cider is als het maken van 
wijn. Het sap van de appels en peren wordt 
vergist, waarbij suiker wordt omgezet in 
alcohol. Na een paar maanden rijpen is de 
cider op smaak. 
UWE Betuwe Cider
De meeste appels en peren van de CiderGaard worden verwerkt tot UWE Betuwe 
Cider door Groot Merm  van Jan Westerlaken, tevens initiatiefnemer van deze 
CiderGaard. 

Bijzondere rassen
Vanwege de cider staan hier ook minder bekende Engelse en Franse appel-  
en perenrassen, die vaak bittertonen bevatten. Door de appels en peren van 
verschillende rassen ontstaat een rijk smaakpalet. Omdat de oogst jaarlijks een 
beetje varieert, heeft ieder oogstjaar zijn specifieke karakter, net als bij wijn. 
Zie www.uwecider.nl

Wat is een voedselbos?
Een voedselbos maakt gebruik van 
de zeven lagen in een bosrand.
1. Boomlaag met bijvoorbeeld hoogstamappelbomen
2. Tussenlaag met lagere bomen als fruitbomen
3.  Struiklaag met vooral bessenstruiken zoals de  

appelbes of rozenbottel
4. Kruidlaag met stikstofbinders
5. Bodembedekkers zoals klaver
6. Klimmers als hop
7. Wortels 

Doordat je niet alleen in het platte vlak werkt, 
maar ook de hoogte in gaat, kom je op een  
klein oppervlak tot hoge opbrengsten. 
 
Voor meer informatie over 
voedselbossen: www.akkernaarbos.nl

Kruinlaag

Schaduwzijde Zonzijde

KlimmersStruiklaag StruiklaagTussenlaagTussenlaag Kruidlaag Bodembedekkers BodembedekkersKruidlaag 

Meedoen aan een  
activiteit, meewerken  
of meer weten?
Spreek me aan in de CiderGaard of  
neem contact op:
Jan Westerlaken
UWE Betuwe Cider / Groot Merm

0481 376761
www.uwecider.nl
info@uwecider.nl

De voedselbossen  
in Park Lingezegen
Vlakbij vind je ook nog twee andere  
voedselbossen. Ga vooral eens kijken! 
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1e Weteringsewal

EcoVredeGaard

 CiderGaard

De Parkse Gaard

Landerij De Park  

Wat kan ik zien in de CiderGaard?
In de CiderGaard wemelt het van allerlei 
soorten fruitbomen, maar er is zeker nog 
meer te zien, zoals de picknickpleintjes 
en experimenteerveldjes. 
De CiderGaard is begonnen in 2016, en is de eerste jaren volop in ontwik-
keling. Het beeld zal dan ook voortdurend veranderen, maar de bomen zijn  
natuurlijk een vast element. 

  Hoogstamboomgaard
  geplant in 2016 met wel 40  

verschillende appel- en peren- 
rassen waarmee je lekkere cider 
kunt maken

  Laagstam- en halfstam- 
appelgaard

  geplant in 2016

  Zaailingenveld
  om nieuwe kruisingen van  

appel- en perenbomen uit  
te proberen en te experimen-
teren met hop
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  Verrukkelijke Rozengaard
  groene pleintjes met picknick-

tafels, omringd door allerlei fruit 
uit de rozenfamilie

 Rijke haag onder hoogstamperen
  bestaat uit olijfwilg, kraakwilg, 

boswilg, vlier, duindoorn en 
dwergkwee

 
 Eetbare struweelhaag
  bestaat uit o.a. rozenbottels,  

veldesdoorn, eik, sleedoorn en   
wegedoorn

4

5

6

Park Lingezegen is een nieuw landschapspark voor de 160.000 
huidige en toekomstige bewoners van Arnhem-Zuid, Bemmel, 
Huissen, Elst en Nijmegen-Noord, en biedt ruimte aan mensen, 
natuur, landbouw, cultuur en water. www.parklingezegen.nl

U staat hier

Lessenaarpanelen

A4 panelen

3

5

1

2

4

6

Graag laten we je in De Parkse Gaard kennismaken met het fenomeen 
voedselbos. Dit natuurlijke ecosysteem vol variatie geeft zonder al te 
veel onderhoud toch een rijke oogst. Kom meedoen, kijken, ruiken, 
proeven en leren. 

Welkom in voedselbos
De Parkse Gaard

Toegang tijdens activiteiten
Daarom organiseren we 
regelmatig excursies, work- 
shops en werkdagen. Want je 
raakt pas echt overtuigd als  
je het voedselbos kunt zien,  
en vooral kunt proeven!  
Dit voedselbos is alleen 
toegankelijk tijdens deze 
activiteiten. 

Meewerken
Wil je meewerken?  
Neem dan contact op met  
info@deparksegaard.nl

Meer weten? 
Zie het grote infopaneel  
bij de andere ingang van  
De Parkse Gaard, of kijk op  
www.deparksegaard.nl

Wat is er te zien in  
De Parkse Gaard?
De Parkse Gaard is onderverdeeld  
in verschillende deelgebieden:
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Boomgaard 

Beschutte poel  
 
Verrassingsbos 

Geul 

Bessenrijk 

Randbegroeiing 

Mag ik hier kijken?
Voedselbossen laten zien dat voedsel-
productie en natuurontwikkeling prima 
samen kunnen gaan en elkaar kunnen 
versterken. En dat willen we graag aan 
iedereen laten zien. U staat hier

Park Lingezegen is een nieuw landschapspark voor de 160.000 huidige en toekomstige 
bewoners van Arnhem-Zuid, Bemmel, Huissen, Elst en Nijmegen-Noord, en biedt ruimte 
aan mensen, natuur, landbouw, cultuur en water. www.parklingezegen.nl

Het Waterrijk
Oeverzwaluwwand

Een broedplek voor oeverzwaluwen
Een luid gekwetter klinkt. Tientallen oeverzwaluwen vliegen af en aan, scherend over het water, om hun 
kroost van insecten te voorzien. Ongeduldig piepen de kopjes van de jongen naar buiten. 

De oeverzwaluw (Riparia riparia) is de kleinste zwaluw van Nederland. Je herkent hem aan zijn licht gevorkte staart, 
bruine vleugels en witte buik. Na een winter in oost-Afrika trekken oeverzwaluwen helemaal naar Nederland om te 
broeden. Hij arriveert eind maart, als de lente zich nog maar net aankondigt.

Sociale broeder
De oeverzwaluw is een sociale vogel die het hele jaar in groepen leeft. Ook broeden 
doet hij in kolonies. Oeverzwaluwen graven nestgangen in steile, zandige wanden. 
Die gangen zijn tot ruim een meter diep. Graven doen ze met hun bek en hun pootjes, 
waaraan borstelige veertjes zitten. Met hun vleugels werken ze het zand achteruit naar 
buiten. 

Een nestje van mos, gras en veren ligt aan het eind van elke gang. Daarin leggen 
oeverzwaluwen vier of vijf eieren. Als de jongen na twee weken uit het ei zijn, moeten 
pa en ma aan de bak: een gemiddeld nest met jongen eet 7000 insecten per dag!

Nieuwe wanden hard nodig
Vroeger vonden oeverzwaluwen in Nederland langs onze kronkelende rivieren en beken genoeg hoge steile oevers 
om te broeden. Toen mensen de wateren rechttrokken en het waterpeil gingen reguleren, verdwenen veel van 
deze oevers. Dankzij kunstmatige wanden als deze vinden oeverzwaluwen weer een veilige plek om te broeden. 

Oeverzwaluwwand
o everzwaluw

Europäische Union
Europese Unie

Deze oeverzwaluwwand is mogelijk gemaakt door:

illustratie: Auke Terluin, advies: Zwaluwen Adviesbureau

Bemmelse Zeegg
Welkom in de natuur- en bloementuin

De nabijgelegen Bemmelse zeeg, is bovendien van 
groot belang voor libellen. Zij gebruiken de Bemmelse 
Zeeg als een soort ‘libellensnelweg’, onderweg naar 
hun paar- en jachtgebieden. 

Langs de Bemmelse Zeeg staan veel aangeplante jonge 
bomen. Deze zijn hier geplaatst ter compensatie van 
de bomenkap rond  het Openluchtmuseum. De rode 
beuk waar je nu onder staat is een ent van één van die 
bomen, hij is tweekleurig. 

Stichting natuurtuin Lingezegen, waaronder ook het 
kasje van Doornik behoort, heeft in samenwerking met 
Park Lingezegen en de gemeente Lingewaard deze 
natuur- en bloementuin de Bemmelse Zeeg ontwikkeld. 
De tuin is vrij te betreden via de paden, houdt honden 
aan de lijn en pluk geen bloemen. Die staan er namelijk 
voor de insecten.

Voor je ligt een bloemen- en natuurtuin. Een klein paradijsje voor vlinders, bijen en hommels. Hier vinden 
ze veel planten waarvan ze heerlijk nectar kunnen snoepen. Het overgrote deel van de planten die je hier 
ziet is  inheems, dat wil zeggen dat ze hier van oorsprong thuishoren. Er is gekozen voor nectarhoudende 
bloemen, zodat de insecten er zich tegoed aan kunnen doen, het gaat immers slecht met de populatie van 
veel soorten.. 

Park Lingezegen is een groot 
landschapspark tussen Arnhem en 
Nijmegen met veel ruimte voor natuur, 
landbouw, water én allerlei mogelijkheden 
voor recreatie, sport en cultuur.  
parklingezegen.nl

Bemmelse Zee
Welkom in de natuur- en bloementuin

Voor je ligt een bloemen- en natuurtuin. Een klein paradijsje voor vlinders, bijen en hommels. Hier vinden 
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Voor actievelingen
Hier bruist het! Trefwoorden: gezellig, samen, actief. Hier kom je om fitter te worden, je energie 
kwijt te raken, je jong te voelen. Alleen, met je hond of met je kinderen.

In het zweet
Het Circuit is een vlakke, rechte route voor hardlopen of skeeleren van 
precies 5 kilometer lang. Ideaal voor een trainingsronde. 
Of twee natuurlijk. De Park 12, Elst (R)

Voor ondernemende viervoeters
Heeft jouw hond aan een wandeling langs de loslooproute 
niet genoeg? Het hondenspeelveld heeft verschillende toe-
stellen waarop je met je viervoeter kunt spelen en trainen. 
Aan het voet-/fietspad ten noorden van 
De Park 12, Elst

Eindeloos spelen
Met speelnatuur, een waterrad en een kinderboerderij 
hoeven kinderen zich op Landerij De Park niet te verve-
len. (Groot)ouders zitten lekker met een kop koffie in de 
zon op het terras. De Park 12, Elst 
landerijdepark.nl (R)

TIP! Samen hardlopen of wandelen is leuker! Elke 
derde zondag van de maand ben je op het Circuit (1) 
welkom tijdens Parklopen (parklopen.nl)

Wat is er verder te doen? 
Bossen vol voedsel
Natuur en landbouw gaan in een voedselbos hand in hand. In het noorden van Park Lingezegen groeien vijf voedselbos-
sen: de CiderGaard, EcoVredeGaard, De Parkse Gaard, Santackergaard en Appelland. Er loopt een onverharde wandel-
route langs de voedselbossen, De Groene Loper. De Park 12, Elst, tinyurl.com/wandelen-de-groene-loper

Klimmen en klauteren 
Speelbos Schuytgraaf voor nog meer buitenspelen. 
Nabij Marasingel 19, Arnhem

Landgoed Welderen 
Op Landgoed Welderen kun je golfen, 
maar ook gewoon een kopje koffie drinken. 
Grote Molenstraat 173, Elst, welderen.nl

Voor waterratten
De zon schijnt, het kwik stijgt. Eigenlijk wil je niets liever dan 
het water op. Nou, dat treft! In het westelijke deel van Het 
Waterrijk is alle ruimte voor watersport.

Voor zomerse dagen
Zwemmen voor jong en oud in de Rijkerswoerdse Plassen. 
Er zijn ook speel- en fitnesstoestellen. 
Rijkerswoerdsestraat 1b, Arnhem, uiterwaarde.nl(R)

Lekker peddelen
Op de Linge, de Rijkerswoerdse Plassen en het westelijke deel van 
Het Waterrijk is het heerlijk kanoën. Kano’s kun je reserveren via:

• Kanoverhuur Oost (levert in Oost-Nederland), kanoverhuuroost.nl
• Lingevaart kano- en fietsverhuur (vanuit Gendt), lingevaart.nl

Wat is er verder te doen?
Eten en drinken bij De Woerd
De Rijkerswoerdse Plassen liggen in de achtertuin; op het terras van De Woerd 
Eten & Drinken is het dus goed toeven. Uitgebreide kaart met voor elk wat wils. 
Rijkerswoerdsestraat 4, Elst, dewoerdetenendrinken.nl

Voor vogelspotters en rustzoekers
Het zachte ruisen van de wind, schapenwolkjes drijven voorbij. 
De lucht wordt weerspiegeld in het water. Je tuurt door je kijker. 
En zucht. Prachtig!

Vogelrijkdom
In het waterrijke landschap voelen ontelbaar veel vogels zich thuis. 
Vanaf het vogelkijkscherm kun jij er ongestoord van genieten.
Ingang: Kampsestraat, Rijkerswoerdsestraat en Patrouillepad Zuid (Elst)

Idyllische rust 
Neem een adempauze langs de waterkant en er daalt vanzelf een 
serene rust over je heen. De Water Idylle is een van onze drie idylles. 
Ingang: Kampsestraat, Rijkerswoerdsestraat en Patrouillepad Zuid, Elst (R)

Bezinning
Het leven raast voorbij – even verderop over de A325 letterlijk zelfs. 
Hier druk je even op de pauzeknop.

Herdenken en bezinnen 
Kijk uit over het landschap in stilte en vanzelf gaan je gedachten naar 
vroeger, naar nu en naar de dierbaren om je heen. De Berg Idylle biedt 
een momentje voor jezelf. Kruising Sillestraat en De Broekakkers, Elst 

Hier bruist het! Trefwoorden: gezellig, samen, actief. Hier kom je om fitter te worden, je energie 
kwijt te raken, je jong te voelen. Alleen, met je hond of met je kinderen.

Het Circuit is een vlakke, rechte route voor hardlopen of skeeleren van 

niet genoeg? Het hondenspeelveld heeft verschillende toe-

Markant in het landschap: trots steken 
de moerashoeders af tegen de horizon, 
waar ze waken over het landschap.

Markant in het landschap: trots steken 
de moerashoeders af tegen de horizon, 
waar ze waken over het landschap.

Kijk uit over het landschap in stilte en vanzelf gaan je gedachten naar 
vroeger, naar nu en naar de dierbaren om je heen. De Berg Idylle biedt 

Kruising Sillestraat en De Broekakkers, Elst 

sen: de CiderGaard, EcoVredeGaard, De Parkse Gaard, Santackergaard en Appelland. Er loopt een onverharde wandel-

Markant in het landschap: 
dankzij een futuristische brug 
kun je eind 2019 zo naar 
Het Waterrijk wandelen 
of fietsen.
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Markant in het landschap: als een 
neergehaalde vliegtuigvleugel 
herinnert dit monument aan 
de verschrikkingen van WOII.
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Markant in het landschap:
in deze wand bouwen 
oeverzwaluwen hun huis.
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Altijd wat te beleven...

Welkom!

Park Lingezegen één grote strook groen? Schijn 
bedriegt. Van noord naar zuid voelt, ruikt, proeft 
het steeds weer anders. Reis je even mee?

Helemaal in het noordwesten laat je het Arnhemse Schuyt-
graaf achter je om steen voor groen te verruilen. Een weids 
landschap met rechte paden die over dijkjes door het land-
schap glooien. In het bloemrijk grasland grazen schapen. 
Soms fiets je heerlijk in de luwte. Sla je een bocht om, heeft 
de wind ineens vrij spel. Uitwaaien!

Hier geniet iedereen van het park. Mensen laten hun hond 
uit, er komen fietsers voorbij. Een groepje hardlopers werkt 
zich in de verte in het zweet. Het lijkt of het steeds drukker 
wordt. Gezellig druk, dat wel. Gegil, gelach. Kinderen ren-
nen voorbij met rode wangen en zand in hun haar. 

Op je gemak fiets je naar het oosten, waar zich een waterrijk 
landschap ontvouwt. Eerst de Rijkerswoerdse Plassen, waar 
het op warme zomerdagen goed toeven en heerlijk zwem-
men is. De geur van zonnebrand, de smaak van ijs. Verderop 
voelt het heel anders. Hier wuift het riet waartussen een 
roerdomp verscholen zit. Een laag en mysterieus “hoemp, 
hoemp” verraadt hem. Steltlopertjes zeven hun maaltje uit 

Akkers en weilanden, sloten en boerderijen – een alledaags Hollands 
landschap... waarin heel veel bijzonders te ontdekken is! Moerassen vol 
visdiefjes en kluten, bloeiende akkerranden, moestuinen vol vergeten 
groenten, verborgen natuurpareltjes, houtwallen en bossen. 

Welkom in het grootste landschapspark van Nederland! Park Lingezegen 
is het buitengebied tussen Arnhem en Nijmegen en is 3400 voetbalvelden 
groot. Een park waarin ook jij je favoriete plekje vindt. Maar waar begin je?

Je begint met inspiratie
Deze recreatiekaart is een eerste stap om Park Lingezegen te ontdekken. We vertellen 
je waar je moet zijn als je houdt van de natuur, een rondje wilt hardlopen of juist met de 
kinderen op stap gaat. Geen uitputtende lijst, maar een begin om op pad te gaan.

In Park Lingezegen heeft elke plek een eigen sfeer. Houd je van water, gezellige drukte of 
juist van oer-Hollands landbouwland: zeg het maar! Deze kaart wijst je waar je zijn moet. 

Op je eigen manier 
Park Lingezegen is er voor je dagelijkse ommetje of voor een compleet dagje uit, om je in 
het zweet te werken of juist even tot rust te komen. We hebben een uitgebreid route-
netwerk voor je klaarliggen. Via paden en bruggen loop je vanuit dorp of stad zo Park 
Lingezegen in. Wandel- en fietsroutes leiden je door het afwisselende landschap, of je 
volgt de routes voor skeelers of paard. Je beleeft Park Lingezegen helemaal op je eigen 
manier. 

De frisse buitenlucht roept, hoor je het? 
Klim op je paard, trek je wandelschoenen aan, spring op je fiets, op pad!

OV
Park Lingezegen is niet eenvoudig te berei-
ken met het openbaar vervoer. Er rijdt een 
beperkt aantal bussen in het park.

OV-fietsen zijn te huur bij:
●NS-station Nijmegen-Centraal: ongeveer 

5 kilometer fietsen naar Park Lingezegen
●NS-station Arnhem-Centraal: ongeveer 

10 kilometer fietsen naar Park Lingezegen 
●NS-station Elst: dit station ligt op een 

paar kilometer van Park Lingezegen 
(beperkt aantal ov-fietsen in kluis).

Plan je reis via 9292ov.nl of ns.nl

Met de fiets
Fietsen is een makkelijke en gezonde manier 
om Park Lingezegen te bereiken. Vanaf de 
omliggende dorpen en steden is het een paar 
kilometer fietsen. Snelfietsroute RijnWaal-
pad loopt tussen Arnhem en Nijmegen langs 
en door Park Lingezegen. Een prima manier 
om van a naar b te komen. 

Kom je op een elektrische fiets, dan 
kun je deze opladen bij:

●De Buitenplaats, Marasingel 19, Arnhem
●Linge Hotel Elst, Dorpsstraat 23b, Elst
●Landerij De Park, De Park 12, Elst

Fietsen huren? Dat kan onder andere bij:
●Fietstech, De Plak 86, Bemmel, fietstech.nl
●Lingevaart kano- en fietsverhuur, Koffie-

molen 1, Doornenburg, lingevaart.nl

Of huur een Solex: Solexverhuur Lingewaard, 
Gendt, solexverhuurlingewaard.nl

Met de auto
Je kunt op verschillende plekken de auto 
kwijt. Parkeerplaatsen staan aangegeven op 
de kaart. Voor adressen en actuele informa-
tie, zie:parklingezegen.nl/bereikbaarheid.

TIP! Wil je langer blijven?
Op onze website vind je leuke adresjes om te 
overnachten, zie: parklingezegen.nl/er-op-uit.

Hoe kom ik in Park Lingezegen?

Klim op je paard, trek je wandelschoenen aan, spring op je fiets, op pad!

landschap... waarin heel veel bijzonders te ontdekken is! Moerassen vol 
visdiefjes en kluten, bloeiende akkerranden, moestuinen vol vergeten 
groenten, verborgen natuurpareltjes, houtwallen en bossen. 

Welkom in het grootste landschapspark van Nederland! Park Lingezegen 
is het buitengebied tussen Arnhem en Nijmegen en is 3400 voetbalvelden 
groot. Een park waarin ook jij je favoriete plekje vindt. Maar waar begin je?

Je begint met inspiratie
Deze recreatiekaart is een eerste stap om Park Lingezegen te ontdekken. We vertellen 
je waar je moet zijn als je houdt van de natuur, een rondje wilt hardlopen of juist met de 
kinderen op stap gaat. Geen uitputtende lijst, maar een begin om op pad te gaan.

In Park Lingezegen heeft elke plek een eigen sfeer. Houd je van water, gezellige drukte of 
juist van oer-Hollands landbouwland: zeg het maar! Deze kaart wijst je waar je zijn moet. 

Op je eigen manier 
Park Lingezegen is er voor je dagelijkse ommetje of voor een compleet dagje uit, om je in 
het zweet te werken of juist even tot rust te komen. We hebben een uitgebreid route-
netwerk voor je klaarliggen. Via paden en bruggen loop je vanuit dorp of stad zo Park 
Lingezegen in. Wandel- en fietsroutes leiden je door het afwisselende landschap, of je 
volgt de routes voor skeelers of paard. Je beleeft Park Lingezegen helemaal op je eigen 
manier. 

De frisse buitenlucht roept, hoor je het? 
Klim op je paard, trek je wandelschoenen aan, spring op je fiets, op pad!

het water. Een vlakke spiegel waarin een blauwe lucht met 
kleine schapenwolkjes zich aftekent. Gekabbel, een zacht 
geruis.

Op naar het zuiden. Je steekt de Linge over en belandt 
tussen weiden en akkers. Het zachte geronk van een trac-
tor, een boer hooit zijn land. De frisse, zoete geur van pas 
gemaaid gras. Er suist een paar blote benen op skeelers 
voorbij. In kleine moestuinen groeien vergeten groenten. 
Pastinaak en ‘brave hendrik’. Die wil je wel eens proeven!

Het landschap wordt kleinschaliger. Goudgeel graan rim-
pelt in de wind. Akkerranden bloeien rood, blauw, paars. 
Vogels zingen een lied dat je allang niet meer gehoord had. 
Verder is er stilte. 

In het uiterste puntje van Park Lingezegen kom je aan het 
eind van je tocht. De Waal stroomt onverstoorbaar voort, 
de contouren van Nijmegen steken af tegen de avondlucht.

Het hart van Park Lingezegen? 
Of misschien is het wel meer een ruggengraat? 

Dat is het riviertje de Linge en haar zegen
 – de kleine afwateringssloten. 
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In Park Lingezegen is het landschap niet ineens 
anders. Er staat ook geen hek omheen. 
Wel zie je een entreezuil staan 
als je het park binnenkomt.als je het park binnenkomt.

Voor liefhebbers van 
lekker eten
Het boerenland is om van te smullen: groene weiden, 
glooiende akkers en grazende koeien vormen een 
oer-Hollands decor waarin het altijd prettig toeven is.
En er komt veel lekkers van Hollandse bodem!

Skeeleren door boerenland 
Tussen de akkers, over rechte wegen is het heerlijk skeeleren. 
Er start een route bij De Poel           Kattelegerstraat 19, Bemmel
Vergeten groenten ontdekken 
Bij Park Bredelaar ontdek je alles over 
vergeten (en minder vergeten) groenten. 
Een paar keer per jaar worden er 
smakelijke evenementen georganiseerd.  
Breedlersestraat 7, Elst, parkbredelaar.nl

Wat is er verder nog te doen?
Goed toeven langs de poel
Pocketparkje waar kinderen kunnen spelen.
Kattenlegerstraat 19, Bemmel(R)

Rietzanger
De Rietzanger is er voor de vogels, vlinders, libellen en andere 
kleine dieren. Het uitzichtpunt is een prima plek voor een pauze. 
Ingang: Kattenlegerstraat (Bemmel) en RijnWaalpad

Idyllisch dorp Ressen
Prachtig dorp, bloeiende omgeving: 
meer dan een bezoekje waard!
  

Kasteel wordt bos
Dwaal tussen de stammen van de Bos Idylle, tot je vanuit de 
schaduw ineens het licht instapt. Aan je voeten ligt een vrolijke 
bloemenweide, waar je even kunt pauzeren. Op een open plek 
in het bos ontdek je de contouren van het voormalige Kasteel 
Ressen. Hoeksehofstraat 2, Ressen

Beschermd dorpsgezicht
Ressen is een uniek kerkdorp. Een eeuwenoud 
Romaans kerkje en monumentale boerderijen 
bepalen het beeld. Kerkenhofstraat 3, Ressen

Wat is er verder nog te doen?
Natuurzone A15
Riet, grasland en bos, de plek voor een 
heerlijk ommetje. Ingang: De Plak, Bemmel

Appels en peren
In Landwinkel de Woerdt kun je terecht voor fruit van eigen 
bodem en de lekkerste streekproducten. In september pluk 
je hier je eigen appels. Woerdsestraat 4, Ressen, dewoerdt.nl

Een zondags blokje om
Een heerlijk luie, vrije zondag. Maar wel even naar bui-
ten! Voor een ommetje of een kopje koffie kun je hier 
prima terecht.

Struinen over landgoed en uiterwaard
Op de natuurakkers van Doornik wuift het graan en bloeien de 
klaprozen. Een prachtige plek voor een ontspannen blokje om. 
Je kunt ook een stukje door de uiterwaarden struinen.
Ingang: LandgoedDoornik te Bemmel 

Een hapje en een drankje 
Vanaf restaurant Zijdewinde kun je de omgeving verkennen. Er 
starten wandel- en fietsroutes en je kunt er natuurlijk een lekker 
hapje eten. Waaldijk 26, Bemmel, zijdewinde.nl (R)

Wat is er verder nog te doen?
Kasje van Doornik
Vroeger vierde de kastuinbouw hier hoogtij. Nu zijn de kassen 
allemaal verdwenen, op eentje na. Tussen de planten en bloemen 
kun je een lekkere kop koffie drinken. Ingang: LandgoedDoornik 
te Bemmel 

Markant in het landschap: eenzaam en 
prachtig staat oorlogsmonument ‘de 
kapel van Onze Lieve Vrouw van de 
Bloeiende Betuwe’ tussen de velden. 

17

18

19

20

22

23

24

25

21

26

28

27

Nog één keer verder bladeren 
... en je vindt onze nieuwe inspiratiekaart. Vouw één kant open en 
lees wat er te doen is. De lijst is niet uitputtend, er zijn nog veel meer 
plekjes om lekker te eten, talloze andere rondjes om te fietsen en 
verborgen parels om je hoofd leeg te waaien. Kijk voor meer adresjes 
en routes op onze website.
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Een aantal locaties wordt gerund door zelfstandige 
ondernemers. Kijk voor actuele informatie en 
openingstijden altijd even op hun website.

Een (R) geeft aan welke plekken toegankelijk 
zijn met een rolstoel. Voor meer informatie, 
zie: parklingezegen.nl/toegankelijkheid.

1

19 Natuur en landbouw gaan in een voedselbos hand in hand. In het noorden van Park Lingezegen groeien vijf voedselbos-
sen: de CiderGaard, EcoVredeGaard, De Parkse Gaard, Santackergaard en Appelland. Er loopt een onverharde wandel-

De Park 12, Elst, tinyurl.com/wandelen-de-groene-loper

Natuur en landbouw gaan in een voedselbos hand in hand. In het noorden van Park Lingezegen groeien vijf voedselbos-
sen: de CiderGaard, EcoVredeGaard, De Parkse Gaard, Santackergaard en Appelland. Er loopt een onverharde wandel-

De Park 12, Elst, tinyurl.com/wandelen-de-groene-loper

Het Circuit is een vlakke, rechte route voor hardlopen of skeeleren van 

Het Waterrijk is het heerlijk kanoën. Kano’s kun je reserveren via:
kanoverhuuroost.nl

De Rijkerswoerdse Plassen liggen in de achtertuin; op het terras van De Woerd 

Voor vogelspotters en rustzoekers

www.parklingezegen.nl

COLOFON
Dit is een uitgave van Park Lingezegen, voorjaar 2019
Vormgeving, tekst en productiebegeleiding 
Communicatiebureau de Lynx
Tekeningen Dirk Oomen, Oomen Landschap
Drukwerk: DPN Rikkenprint Afwerking: BVOP

www.parklingezegen.nl

info@parklingezegen.nl

Ingang: Kampsestraat, Rijkerswoerdsestraat en Patrouillepad Zuid, Elst 
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het water. Een vlakke spiegel waarin een blauwe lucht met 
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Colofon
Park Lingezegen, april 2020
Vormgeving, tekst en productiebegeleiding:  
Communicatiebureau de Lynx, Wageningen
Productie kaart: Het Lab – ontwerp + advies, Arnhem
Drukwerk: DPN - Rikken Print, Nijmegen
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19 De Vleugel | B2 
oorlogsmonument, nabij Irish Guardsbrug, Elst
Kapel van Onze Lieve Vrouw van de Bloeiende Betuwe en 
Luisterkei De Heuvel | C3 
ter nagedachtenis aan de WOII,  
tegenover de Heuvelsestraat 14, Bemmel
Tempel- en Kerkmuseum Elst | A2 
gotische kerk, bezienswaardig zijn de fundamenten van 
romeinse tempels uit de 1e eeuw na Chr.,  
St. Maartenstraat 32b, Elst, pg-elst.nl, tel. 06-20902721
Kunstwerk ‘De stoel’| C2 
symboliseert de ontmoeting tussen glastuinbouw en park, 
op het kruispunt van de Hydrangea en Azalealaan, Bemmel
Kunstwerk ‘Moerashoeders’ | B2 
houten beelden waken over het moeras, Kampsestraat, Elst
Elst De Brug (Berg Idylle) | B2 
voor natuurbeleving en bezinning, met urnenwand, kruising 
Sillestraat en De Broekakkers
Water Idylle | C2  
plek om tot rust te komen, toegang via paden  
vanaf de Kampsestraat, Rijkerswoerdsestraat en  
Patrouillepad Zuid
Kasteelterrein Ressen (Bos Idylle) | B4  
parkje met bos, voetpaden en een fietspad,  
Locatie: Tussen de A325, Sillestraat en de Broekakkers
Shermantank | C3 
Stalen uitsnede van een Sherman tank ter herinnering aan 
WOII.
Lentse Aarde | B5  
biologische moestuin in de natuur van landgoed Doornik. 
Ruik, kijk en verwonder je, of maak een praatje.  
www.delentseaarde.nl
Herdenkingsboom | B4 
ent van een 100-jarige boom uit het Openluchtmuseum, 
onderdeel van een bos ter compensatie van boomkap in het 
museum

Romeins Lint / Circuit (5 km) | A1 
wandelen, hardlopen en skeeleren, er zijn  
routes gemarkeerd: 5 km (Lingezegenloop),  
en 3 of 1 km (Parklopen)
Speelbos Schuytgraaf | A1 
wandelen en spelen, start zuidrand van Schuytgraaf 
Sprokkelbos Lent | B5   
speelbos, Vossenpelsestraat 16, Lent, speelboslent.nl
Landerij De Park | A1 
centrum voor natuurbeleving met o.a. kinderboerderij, 
horeca, waterspeelplaats Raddraaier en 5 ha speelnatuur, 
De Park 12, Elst, landerijdepark.nl, tel. 0481- 356932
Golfbaan Landgoed Welderen | A1 
Grote Molenstraat 173, Elst, welderen.nl, tel. 0481-376591
Van Amerongen Training en Buitensport | B1 
survivalrun en obstacle run (ook ladies only), persoonlijke 
training en coaching, kajakken, activiteiten voor groepen, 
Kerkstraat 5, Elst, training-buitensport.nl, tel. 026-4462783
De Paardenmaat en Theetuin Epona | C1 
lessen en clinics, theetuin open van half april tot begin 
oktober (zelfbediening), Rijkerswoerdsestraat 21, Arnhem, 
depaardenmaat.com, tel. 026-3230055 
Manege en vakantieboerderij De Hoeven | A2 
manege, lessen, ponykamp,  
Hollanderbroeksestraat 28, Elst,  
dehoeven.com, tel. 0481-371553

Paarden en honden
Op ruiterenenmennen.nl vindt u ruiterroutes. Kijk  
ook op parklingezegen.nl/paarden. Een pensionstal en  
dierenarts vindt u bij Stoeterij Buitenzorg (Ressensestraat 7, 
Bemmel, tel. 06-27014363, info@hooimyt.com).
Met honden kunt u terecht op het hondenspeelveld 24 . Er zijn 
loslooproutes in Park Lingezegen. Daarbuiten: honden aan de 
lijn. Kijk op parklingezegen.nl/honden.

www.parklingezegen.nl
Op parklingezegen.nl vindt u alle informatie 
over het park. U kunt er terecht voor het 
laatste nieuws, erop-uit-tips en 
kinderactiviteiten. 

Projectbureau Park Lingezegen
De Park 10, Elst
088-0109333
info@parklingezegen.nl

Visit Arnhem en Nijmegen
Dit zijn dé plekken voor toeristische  
informatie over de regio. Kijk op de website voor  
contactpunten, openingstijden en aanbod. 

www.visitarnhem.nl
www.visitnijmegen.nl

Meer informatie over de rolstoeltoegankelijkheid van 
voorzieningen vindt u op parklingezegen.nl/er-op-uit/ in 
de categorie ‘Toegankelijk’

Meer informatie over de bereikbaarheid van en parkeren 
in Park Lingezegen vindt u op  
parklingezegen.nl/bereikbaarheid

Fiets door de mooiste delen van Park Lingezegen. U vindt de  
beschrijvingen van de meeste routes op parklingezegen.nl.  
Enkele routes zijn verkrijgbaar bij de VVV’s of horeca- 
gelegenheden.

Vierdaagsebos | B3 
bos aangelegd ter gelegenheid van de 100e Vierdaagse in 2016
Natuurzone A15 | B4 
natuurterrein met riet, grasland en bos, wandel- en fiets-
paden, ingang vanaf De Plak
Landgoed Doornik | B5 
landgoed met natuurakkers, bos, lanen en een openlucht-
klaslokaal, landgoeddoornik.nl, doorniknatuurakkers.nl
Theehuis natuurtuin Lingezegen | B5 
koffie, thee en prachtige planten in het ‘Kasje van Doornik’, 
Vossenpelssestraat t.h.v. nr 40, Bemmel, tel. 06-11250979
Bemmelse Zeeg | B4 
ecologische stapsteen en natuurvriendelijke oever,  
hierlangs loopt het Zeegsepad 11  
De Poel | B3 
speelplek met poel, Kattenlegerstraat 19, Bemmel
Park Bredelaar | C3 
openbaar park met o.a. historische tuinderij voor vergeten 
groenten, rondleiding op afspraak, Breedlersestraat 7a, 
Elst, parkbredelaar.nl, tel. 06-55121389
Het Spiegelbos / Vitensbos | B5 
bos met amfibieënpoel, Doornik 1, Bemmel
De Rietzanger  | B3 
natuurterrein van 3 hectare met uitkijkpunt,  
ingang vanaf de Kattenlegerstraat en het RijnWaalpad
Vogelkijkscherm | C2 
toegang via paden vanaf de Kampsestraat, Rijkerswoerdse-
straat en Patrouillepad Zuid
Oeverzwaluwwand | B2 
bewonder hier in de zomer ongeveer 120 oeverzwaluwpaartjes.

Voedselbos | A1 en A2 
U vindt voedselbossen op Landgoed Doornik 27  en in het noor-
den van Park Lingezegen: CiderGaard (A), EcoVredeGaard (B), 
De Parkse Gaard (C), Santackergaard (D) en Het Appelland (E). 
Er loopt een onverharde wandelroute (De Groene Loper) langs 
de voedselbossen, zie tinyurl.com/wandelen-de-groene-loper

NS-wandeling Park Lingezegen / Romeinenpad (7,5, 9 of 16 km) | B2 
van station Elst naar Arnhem Centraal, via Park Lingezegen en 
uiterwaardenpark Meinerswijk
Ommetje De Park (3,5 km) | A1 
ommetje door gelijknamig deelgebied, start bij Landerij De 
Park  19, De Park 12, Elst, zie ook de folder ‘Ommetje de  Park’

Ommetje Doornik de Pas (6 of 7,5 km) | C5 
ommetje door/rond Landgoed Doornik, optionele struinroute, 
start bij restaurant Zijdewinde 37 , zie ook de folder ‘Ommetje 
Doornik de Pas’
Klompenpad: Zeegsepad (6 km) | B4 en B5  
door boomgaarden en over historische paden, gemarkeerd 
met oranje klomp, start bij Landwinkel de Woerdt 39  en 
Ovatonde (P), klompenpaden.nl
Wandelen rond de golfbaan 
een rondwandeling rond Golfbaan Landgoed Welderen 20, 
blijf op de paden, bescherm uw hoofd als u ‘fore’  
hoort roepen
Archeologische route ‘Het kralensnoer’ | B5 
start- en eindpunt bij Landerij de Park, De Park 12, Elst, 
parklingezegen.nl/archeoroute-het-kralensnoer, 7 km
Archeologische route ‘Pas op! Bommetje…’ | B5 
start- en eindpunt bij Landerij de Park, De Park 12, Elst, par-
klingezegen.nl/archeoroute-pas-op-bommetje, 7 km
Archeologische route ‘Van kapel tot kasteel’ | B5 
startpunt bij restaurant Zijdewinde  37 , parklingezegen.nl/
archeoroute-van-kapel-tot-kasteel, 11 km.

In het park zijn meerdere wandelroutes uitgezet. Beschrijvingen 
vindt u op parklingezegen.nl, bij VVV’s of horeca.

De NS-wandeling, vier ommetjes en elf andere routes zijn door 
Wandelnet gemarkeerd en vindt u op lingezegentevoet.nl

Op de kaart vindt u de overnachtingsmogelijkheden in en direct 
om het park. Naast deze mogelijkheden zijn er in de dorpskernen 
natuurlijk ook plekken waar u kunt overnachten. Kijk ook eens op 
blijfjeslapen.nl. 

Cozy Bed & Breakfast | A3 
Smidsstraat 5-A, Elst, cozy.nl, tel. 06-48380281
Bed & Breakfast ’t Lingeveld | A2 
ook slapen in een hooiberg, Grote Molenstraat 108, Elst, 
www.familiehuishetlingeveld.nl, tel. 0481-721020
Gastenverblijf Doornikshof | C5 
Waaldijk 24, Bemmel, doornikshof.nl,  
tel. 024-3221095, 06-15578828 
Bed & Breakfast Waaldijk | C4 
De Pas 17, Bemmel, w.v.meerkerk@betuwe.net,  
tel. 0481-463001
De Grote Bredelaar | C3 
kamperen bij de boer, Breedlersestraat 7, Elst,  
degrotebredelaar.nl, tel. 06-30058899

Rijkerswoerdse Plassen | B1
In het recreatiegebied de Rijkerswoerdse Plassen kunt u 
zwemmen, luieren, vissen, duiken, fietsen en wandelen. Er is 
een strandbad met lig- en speelweiden, toiletten en dou-
ches, speeltoestellen, een duikvlot, een kiosk en eetcafé. De 
Rijkerswoerdse Plassen zijn in de winter toegankelijk tussen 
zonsopgang en zonsondergang en in de zomer van 6.00 tot 
22.00 uur. Daarnaast is er bij de Rijkerswoerdse Plassen een 
buitensportbedrijf met o.a. kanoverhuur, een hindernisbaan 
en retro-trimbaan (nabij 21 ) en een Toro (een interactief 
speelveld) en Outdoor Fitness Zone (nabij 43  ).  
Rijkerswoerdsestraat 1b, Arnhem, uiterwaarde.nl,  
tel. 026-3830258.
Voor toegang met een rolstoel moet de beheerder de  
smalle doorgang openmaken, neem contact op met dhr.  
Van Wely, 026-3830258, h.wely@uiterwaarde.nl

 
Kanovaren
Wie wil kanovaren op de Rijkerswoerdse Plassen kan kano’s huren 
bij Van Amerongen Training en Buitensport 21 , 026-4462783.  
U kunt ook een tocht maken op de Linge. Langs de Linge zijn 
diverse op- en afstapplaatsen. Huren kan bij  
Kanoverhuur Lingevaart (Koffiemolen 1, Doornenburg,  
lingevaart.nl, tel. 06-44989070) of Kanoverhuur Oost  
(kanoverhuuroost.nl, tel. 0573-740004).

Vissen
Op de aangegeven locaties mag u vissen als u in  
het bezit bent van een Vispas. Deze is verkrijgbaar  
via vispas.nl. Op sommige locaties moet u ook lid  
zijn van een  hengelsportfederatie/ -vereniging.  
Kijk op visplanner.nl

Landerij De Park | A1  
centrum voor natuurbeleving met ook 
horeca, De Park 12, Elst, landerijdepark.nl, 
tel. 0481- 356932
Restaurant Landgoed Welderen | A1 
Grote Molenstraat 173, Elst,  
tel. 0481-376591, welderen.nl
Theehuis Natuurtuin Lingezegen | B5 
koffie, thee en prachtige planten in het ‘Kasje van Doornik’, 
Vossenpelssestraat t.h.v. nr 40, Bemmel, tel. 06-11250979
Restaurant de Klomp | B1 
Rijksweg Noord 129, Elst, restaurantdeklomp.nl  
tel. 026-3810620
Restaurant Zijdewinde | B5 
Waaldijk 28, Bemmel, zijdewinde.nl, tel. 024-3222661 
Sprok | C5 
Waaldijk 9, Bemmel, sprok.nl, tel. 024-3243703
Landwinkel en fruitbedrijf de Woerdt | B4 
appelplukdagen, excursies en camperplaatsen, 
Woerdsestraat 4, Ressen, dewoerdt.nl, tel. 0481-464027
Lunchcafé de Buitenplaats | A1 
lunch, workshops, vergaderen, Marasingel 19, Arnhem, 
siza.nl/de-buitenplaats, 088-3780139
De Boerderij, Intratuin | B3 
Nieuwe Aamsestraat 94, Elst, intratuin.nl/Elst 
tel. 0481-371700
Fruitomaat en boerderijwinkel Fruitben | B2 
Kerkstraat 1, Elst, fruitben.nl, tel. 0481-377595
De Woerd Eten & Drinken | B1 
Rijkerswoerdsestraat 4, Elst,  
www.dewoerdetenendrinken.nl, tel. 026-3820620
Streekwinkel de Lingegaerdt | A2 
Grote Molenstraat 116, Elst,  
streekwinkeldelingegaerdt@gmail.com
Café Restaurant Stroom | B5 
van ontbijt tot diner in een oud waterpompstation, Vossen-
pelssestraat 16, Nijmegen, stroomlent.nl, tel. 024-7820533

Rondje Park Lingezegen (39 km) | B5 
start bij restaurant Zijdewinde 37 , via fietsknooppunten 
Het Lingefietspad (5,7 km) | D4 
fietspad langs fietsknooppunten 98, 9, 8 en 3 
De Limes in het Betuwse land (40 km) | A2 
langs het Romeins-Bataafse verleden van de Betuwe, start 
bij de Grote kerk in Elst
Rond de Linge: fruit en historie (41,5 km) | B5 
mooie landschappen en lekkere streekproducten, start bij 
restaurant Zijdewinde 37

Naar de oorsprong van de Linge (42 km) | B5 
route langs dijken, kolken en de Linge, start bij station 
Nijmegen-Lent
Fietsroute langs parels van wederopbouw (18 km) | C4 
fietsroute langs de mooiste wederopbouwboerderijen,  
start o.a. bij restaurant Het Wapen van Bemmel, 
Dorpsstraat 52, Bemmel
Exodus Patrouille Panelenroute (13,5 km) | C3 
route die herinnert aan WOII, start bij fietsknooppunt 29, 
meer exodusroutes op parklingezegen.nl

U kunt Lingezegen-fietsen huren. Reserveer deze altijd telefo-
nisch via Van Dam Tweewielers, tel. 0481-371194. Het RijnWaal-
pad (rood-wit op de kaart) verbindt Arnhem en Nijmegen met 
elkaar. Er lopen ook fietsknooppunten door Park Lingezegen. 
Stel zelf een route samen op lekkerfietsen.nl. Alle fietsroutes 
zijn te rijden per scootmobiel, handbike en aangepaste fiets.

U kunt uw elektrische fiets opladen bij  
De Buitenplaats 40 , Linge Hotel Elst (Dorpsstraat 
23b, Elst) en Landerij De Park 19 .

In Park Lingezegen is altijd wat te 
doen! Een rondje skeeleren, een 
ommetje wandelen, zwemmen of 
kanoën, een flink eind fietsen, lekker 
vissen, bessen plukken, een rondje 
golfen of een mooie buitenrit maken, 
om maar eens wat activiteiten te 
noemen. En dan nog al die 
evenementen die er plaatsvinden: 
wedstrijden, festivals, excursies, tochten, 
workshops, lezingen en markten.

En als uw activiteit er niet tussen staat, organiseer dan ge-
woon zelf iets. Park Lingezegen staat altijd open voor leuke 
activiteiten voor de omwonenden van het landschapspark.  

Dus kom van de bank af, neem deze kaart erbij, en ga lekker 
naar buiten! Park Lingezegen wacht op u, dus waar wacht u 
nog op?

Op de hoogte blijven?
Volg ons via Facebook, Twitter, Instagram of YouTube, of 
ontvang de nieuwsbrief via parklingezegen.nl/nieuwsbrief.

bent u in Park Lingezegen.

Als u deze entreezuil ziet 
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Huisstijlgids 2021

Communicatiebureau de Lynx, 2021


