


Welkom in Park Lingezegen



Programma

• 09:30 Inloop - Ontvangst met thee, koffie en gebak. 

• 10:00 Welkomstwoord/ Opening.

• 10:10 Presentatie Sven van Rijswijk over Park Lingezegen.

• 11:05 Afronding presentatie, mogelijkheid tot vragen stellen. 

• 11:15 Levendig Lingezegen: In gesprek met lokale beheerders en initiatiefnemers. 

• 11:45 Lunch door (H)eerlijk Lingezegen. (Heeft u allergieën of dieetwensen horen we dat graag). 

• 12:30 Afronding & sluiting informatieochtend.

• 12:30 (Optioneel) Start fietsexcursie (H)eerlijk Lingezegen. 

• Twee groepen mogelijk, één richting Arnhem, één richting Nijmegen.  



Waarom Park Lingezegen?
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1990 – 2010 
Van eerste ideeën naar masterplan

• 1993 | Onder invloed van de VINEX-nota van het rijk ontstaan de eerste ideeën voor een groot park 
tussen Arnhem en Nijmegen. 

• 2008 | Hoofdlijnen Park Lingezegen vastgesteld in het Masterplan Park Lingezegen.

• 2009 | Start planologische procedures en doorontwerp gemaakt. 

• 2010 |Milieueffectrapportage (MER) aanvaard, oprichting Openbaar Lichaam en start uitvoering 
Masterplan. 



Het Masterplan Park Lingezegen

• Zou aanvankelijk ‘Park Over-Betuwe’ worden.

• Tijdens uitwerking eerste ontwerp ook ‘De Woerdt’ toegevoegd (1/3 van totaal oppervlak!).

• Naamswijziging naar Park Lingezegen, naar de Linge en haar Zegen. 

• (Ecologische) verbinding van de Waal naar de oevers van de Rijn. 

• Uitwerking plan in vijf deelgebieden, ieder met een eigen karakter, allen met specifieke kenmerken 
van het Betuwse Cultuurlandschap. 



2010 
Uitvoering Masterplan Park Lingezegen



2010 – 2020 
Aanleg basisuitrusting Park Lingezegen

Projectmatige aanleg per deelgebied

• De Park

• Het Waterrijk

• Het Landbouwland

• De Buitens

• De Woerdt



De Park

• Evenemententerrein met ruimte voor 20.000 mensen.

• Ontwikkeling Landerij De Park (100.000 bezoekers per jaar). 

• Herstel oude notenlaan ‘De Park’. 

• Aanleg Het Circuit (verhoogd hardloopcircuit op de dijk). 

• Vijf voedselbossen aan De Park. 

• Recreatie- en groen uitloopgebied. 



Het Waterrijk

• Transformatie van landbouwgebied naar natuur- én recreatiegebied

• Waterrijk-West ingericht op recreatie: wandel- en fietspaden, kanoroutes. 

• Waterrijk-Oost ingericht met schraalgraslanden, bos en rietmoeras. Focus op  natuur. 

• Inclusief waterberging voor 90.000 kubieke meter water. 

• C.a. 930.000 kubieke meter grond verzet tijdens de aanleg. 

• Veel vogelsoorten weten Het Waterrijk al te vinden. O.a. Blauwborst, baardman maar ook roerdomp 
en porseleinhoen zijn al waargenomen. 





De Woerdt

• Planologisch laatste toegevoegde deel aan Park Lingezegen. 

• Oude landgoedstructuur hersteld en recreatieve voorzieningen aangelegd.

• Groot gedeelte in beheer en ontwikkeling bij Doornik Natuurakkers. 

• Combinatie tussen het landschap van de Betuwe van vroeger, natuurontwikkeling, landbouw en 
recreatie. 

• Veel particuliere initiatieven vinden een  plek op  Landgoed Doornik

• Lentse Aarde

• Vlindertuinen Stichting Natuurtuin Lingezegen

• Doornik Natuurakkers



Landbouwland & De Buitens

Landbouwland 

• Park Bredelaar. 

• De Linten.

De Buitens

• Pocketpark De Poel.

• Natuurcompensatie rond A15/ Betuwelijn.

• Plaksche Veld

• In beide deelgebieden oorspronkelijke structuur in grote 
lijnen behouden gebleven -> Focus op agrarisch landschap. 



36 Km
Ruiterroute

19 Km
Fietspad

17 Km
Voetpad

291 ha
Groen, bos & Grasland

41 ha
Hagen & Laanbeplanting

64 ha
Rietland

0,5 Ha
Parkeerplaats

5 Veldgraven
Geruimd

2500 explosieven
geruimd

4000 
Solitaire bomen

1,5 miljoen 
Stuks bosplantsoen

5 miljoen 
Rietplanten 

2020  
Park Lingezegen is klaar, maar nooit af!





2019 - 2021 | Transitiejaren
Van aanleg naar beheer en meer

▪ Afronden basisuitrusting

▪ Spoorbrug Hoge Noot.

▪ Lentse Aarde, de Woerdt.

▪ Kasteelterrein Ressen.

▪ Herstel evenementen terrein en Oude Moestuin.

▪ Afronding Waterrijk.

▪ Plaksche Veld (Noordrand Bemmel).

▪ Financiële afwikkeling.

▪ Afronding lopende projecten en conflicten.

▪ Grondoverdracht.



2019 - 2021 – Van aanleg naar beheer en meer

▪ Opzetten nieuwe organisatie met 3 pijlers.

▪ Opzetten netwerk organisatie a.d.h.v. 5 thema’s.

▪ Opzetten evenementen visie en organisatie.

▪ Updaten beheervisie en beheerplan.

▪ Opzetten nieuwe governance en bestuursstructuur.

▪ Beheer contacten afsluiten met ca 40 lokale beheerders.

▪ Herijking aanbestedingsbeleid.

▪ Opzetten nieuwe organisatie met medewerkers in dienst i.p.v. inleners.

▪ Opzetten nieuwe begrotingsmethodiek.

▪ Nieuwe wijze van management (financieel / organisatorisch).

▪ Transitie naar online financiële administratie.

▪ Transitie naar nieuwe netwerk structuur backoffice (teams).

▪ Diverse financiële afwikkelingen.

▪ Ontwikkelen en invullen van de nieuwe organisatiestructuur



Organisatie



Bestuur 
AB / DB

Directie & BackofficeStaf
- Financiën

- Juridische zaken
- Kwaliteit

Netwerk & EventsDoorontwikkeling Beheer

Sport & VitaliteitFood KunstNatuur & LandbouwErfgoed

Projecten/ Initiatieven

Organogram Park Lingezegen juni 2022

Klimaat & Duurzaamheid

Communicatie & PR



Bestuur & Governance

▪ Bestuur & Governance

▪ Algemeen & Dagelijks Bestuur

▪ Directie & Backoffice

▪ Fysiek & Sociaal beheer

▪ Doorontwikkeling & Projecten

▪ Communicatie & PR

▪ Netwerk & Events



Algemeen/ Dagelijks Bestuur & governance



Bestuur & Governance

▪ Algemeen bestuur

▪ Bestaat uit 8 leden (2 per gemeente) plus de Parkdirecteur.

▪ Komt iig 2 x per jaar bijeen

▪ Kaderstellend voor het beleid van de Gemeenschappelijke Regeling.

▪ Tweejaarlijks roulerend voorzitterschap: ombeurten een grondgebiedgemeente / niet-
grondgebiedgemeente. Momenteel (september 2022) Nijmegen.

▪ Vaststellen begroting en jaarrekening.

▪ Dagelijks bestuur

▪ 4 leden plus de Parkdirecteur.

▪ Komt 4 x per jaar bijeen.

▪ Uitvoerend beleid en dagelijkse controle op de organisatie.

▪ Voorzitter: zie AB.

▪ Vaststellen stukken uitvoerend beleid en voorbereiding AB.



Algemeen & Dagelijks Bestuur

Noel Vergunst
Gemeente Nijmegen  

Voorzitter AB/ DB

Wijnte Hol
Gemeente Overbetuwe

Lid AB/DB

Dimitri Horsthuis-Tangelder
Gemeente Overbetuwe

Lid AB 

Marco van der Wel
Gemeente Arnhem

Lid AB/DB

Maurits van de Geijn
Gemeente Arnhem

Lid AB

Maarten van den Bos
Gemeente Lingewaard

Lid AB

Nick Hubers
Gemeente Lingewaard

Lid AB/DB

Cilia Daemen
Gemeente Nijmegen

Lid AB



Directie, Backoffice & Staf



Werkzaamheden Backoffice



Directie, Backoffice & Staf

Sven van Rijswijk 
- Directeur -

Karin van den Berg
- Office Manager -

Thijs van der Linden
- Controller -

Jaap Roest
- Jurist -

”Ik heb als directeur van dit juweel de 
eer om het, samen met, omwonenden en 
gebruikers,  af te maken en te beheren.”

“Van bestemmingsplannen en grondzaken 
tot mandaatregelingen, aanbestedingen en 

besluiten; ik houd mij bezig met alle 
juridische zaken die de gemeenschappelijke 

regeling aangaan.”

“Als officemanager zorg ik er voor dat 
mijn collega’s zorgeloos hun werk kunnen 

doen. Ik regel o.a. de administratie, 
personeels- en financiële zaken en het 

organiseren van de 
bestuursvergaderingen. ”

“Een heldere financiële administratie met 
overzicht voor iedereen, daar zorg ik 

voor!”



Fysiek & Sociaal Beheer



Werkzaamheden Fysiek & Sociaal Beheer



Fysiek & Sociaal Beheer

Ramon van Maanen
- Sociaal beheer -

Hans Hendriks
- Fysiek beheer -

Als handhaver ben ik de oren en ogen 
in het gebied. Zo zorg ik voor een veilig 

en beleefbaar Park Lingezegen. 

“Samen met meer dan 40 lokale 
partijen zorg ik dat Park Lingezegen er 
prachtig bij ligt. Met goed en gericht 

onderhoud door lokale partijen zorgen 
we er voor dat het park goed 

begaanbaar en beleefbaar is!”



Doorontwikkeling 
& Projecten



Doorontwikkeling & Projecten (1/2)

▪ Doorontwikkeling Speelbos.

▪ Mogelijkheden schaapskooi i.s.m. schaapsherder Solognote schaapskudde.

▪ Natuurcompensatie binnen Park Lingezegen t.g.v. doortrekken A15.

▪ Samenwerkingsmogelijkheden doorontwikkeling en beheer wandelpaden/wandelnetwerk.

▪ Aanleg klompenpaden.

▪ Gebruik/impact park t.g.v. woningbouw aan randen buiten het park i.s.m. gemeenten.

▪ Mogelijkheden realiseren nieuwe bossen i.s.m. provincie (o.a. Wij-bos).

▪ Exploitatie urnenmuur / samenwerking Dela.

▪ Pilot circulair hout. 

▪ Lingewaard-experience (NextGarden): samen met Lingewaard op de bok.

▪ (H)eerlijk Lingezegen POP3+ ontwikkeling korte voedselketens.



Doorontwikkeling & Projecten (2/2)

▪ Samenwerking met Groene Metropoolregio.
▪ Landschappelijke inpassing en beheermogelijkheden ontwikkelingen Dorpensingel.
▪ Wens: Opstellen visie doorontwikkeling samen met gemeenten.
▪ Landschapspark Compensatie Hornbach Nijmegen (betrokken bij planvorming).
▪ Ontwikkelingen gemeente Nijmegen (Spiegelbos, Sprokkelbos) (betrokken bij planvorming).
▪ Tracé aanpassing RijnWaalpad nabij Ressen (betrokken bij planvorming).
▪ Nieuwe snelfietsverbindingen door Park Lingezegen (betrokken bij planvorming).
▪ Doorontwikkeling locatie Hoogeveld (Breedlersestraat). 
▪ Doorontwikkeling De Lingegaerdt (betrokken bij planvorming).
▪ Doorontwikkeling De Bredelaar (betrokken bij planvorming).
▪ Doorontwikkeling gronden nabij De Klomp.
▪ Versterking gronden De Park: Gesprek met Provincie Gelderland om gronden binnen De Park te 

gebruiken voor versterking van het Park/ buffer met toekomstige woningbouw Schuytgraaf.



Doorontwikkeling & Projecten

"Het park is klaar, maar nooit af. Als coördinator 
doorontwikkeling en projecten werk ik samen met 

initiatiefnemers, bewoners, ondernemers en gemeenten 
aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen die in Park 
Lingezegen plaatsvinden of eraan raken. Zo zorgen we 
samen met de omgeving voor een duurzaam behoud 

van Park Lingezegen"

Janet Holland
- Coördinator Doorontwikkeling & Projecten  -



Communicatie & PR



Werkzaamheden Communicatie & PR



Het Park in de pers!



Communicatie & PR
Youri Jongkoen

- Communicatie & PR -

“Ik houd me bezig met alles wat er 
vanuit en over Park Lingezegen wordt 
gezegd. Via online middelen stimuleer 

ik de beleving van Park Lingezegen 
voor de bezoeker en monitor (online) 
gesprekken over Park Lingezegen om 
eventuele issues snel te signaleren!”



Netwerk & Events



Netwerk & Events

“Bij evenementen help ik organisatoren met alle zaken die we 
kunnen faciliteren vanuit de parkorganisatie. Ik denk mee in de 

vergunningen, transport, locatie en ruimtelijke indeling. 
Daarnaast werk ik als beheerder als een mooi en beleefbaar

Park Lingezegen.”

Nog aan te nemen:
- Parkbeleving & Evenementen -

Ronald van de Sandt
- Beheer & Evenementen -

De nieuwe, nog aan te nemen, medewerker 
Parkbeleving & Evenementen houdt zich bezig met 

een optimale beleving van het park op onze thema’s 
en het proactief vullen van de 

evenementenkalender met een divers aanbod. 



Evenementen in Park Lingezegen

▪ Locaties

▪ Evenemententerrein

▪ Oude moestuin

▪ Bredelaar

▪ Openlucht Klaslokalen

▪ Overal in het park… 

▪ Thema’s

▪ Landbouw & Natuur

▪ Sport & Vitaliteit

▪ Food

▪ Duurzaamheid & Klimaat

▪ Erfgoed

▪ Kunst



Netwerk & Events 2021

▪ Algehele coördinatie The Colorfield performance 2021.

▪ Covid-19 periode: Faciliteren van sportactiviteiten op het evenemententerrein (o.a. Aetos, ACGV).

▪ Faciliteren sportdagen HAN en Rijn IJssel eind augustus/begin september.

▪ Visie is ontwikkeld van het evenemententerrein vanuit de 5 thema’s 

▪ Het juiste evenement op de juiste plek krijgen.

▪ Aansturing en visieontwikkeling voor netwerkmakelaars.



Netwerk & Events 2022

▪ 2022 veel activiteit in het Park:
▪ Dansroute Dansatelier Over de Linge.
▪ Elstars Lingezegen Najaarstocht.
▪ Scootmobieltocht Krasse K(n)arren.
▪ Circus Renz.
▪ Animo Vlooienmarkt (Mei en Juli). 
▪ Opening Collectieboomgaard ‘Bongerd De Perck’. 
▪ Opening Hof Bredelaar. 
▪ Lingezegen Run
▪ The Classic Express
▪ ‘Dagje Park Lingezegen’
▪ Fietsexcursies
▪ Fototentoonstelling ‘Open je Ogen
▪ Volleybaltoernooi Ateos
▪ (H)eerlijk Lingezegen fietstocht
▪ Romeinenfestival (oktober 2022). 
▪ Besloten evenementen (Rotary Elst, Introductiedagen RijnIJssel).



Dansroute Dansatelier Over de Linge



Elstars-Lingezegen Najaarstocht



Financiën



Financiën

• Jaarlijks € 1.200.000 euro aan beheerkosten

• Financiële dekking uit: 

• Bijdrage gemeente Arnhem: € 250.000 euro

• Bijdrage gemeente Overbetuwe: € 250.000 euro

• Bijdrage gemeente Lingewaard: € 250.000 euro

• Bijdrage gemeente Nijmegen: € 250.000 euro

• Bijdrage Provincie Gelderland: € 200.000 euro (vooruit gestort in beheerfonds) 

• Beheer op deze manier voor 20 jaar geborgd. -> vanuit het bestuur de opgave gekregen om 
het beheer voor langer dan 20 jaar te gaan borgen (inkomsten genereren).  

• Jaarlijks vindt een indexatie plaats. 



Waarop ligt onze focus de komende 5 jaar?

Komende 5 jaar gaan we:

▪ Experimenteren, ervaren en leren.

▪ Werken aan een stevige, relevante positie in de regio.

▪ Onze identiteit verder ontwikkelen tot een herkenbaar merk Park Lingezegen.

▪ Bouwen aan een sterk, betrokken en actief netwerk.

▪ Doorontwikkelen met de focus op het middengebied (Landbouwland en de Buitens).

▪ Alternatieve inkomensbronnen en nieuwe verdienmodellen verkennen.

▪ Aanhaken bij de duurzaamheids- en energieopgave.

▪ Samenwerken met regionale stakeholders (deelnemende gemeenten, provincie, groene metropool, 
ondernemers en betrokken burgers).

▪ De vijf basisthema’s verder uitwerken en implementeren.

▪ Monitoren, evalueren en bijstellen.



Waar liggen de kansen en bedreigingen 
voor Park Lingezegen?

▪ De borging van het beheer voor een langere periode dan 20 jaar (Verkennen verdienmodellen).

▪ Toenemende druk op het park en de parkgrenzen door de woningbouwopgave. 

▪ Duurzaamheid-, circulariteit- en klimaatopgaves en de rol van Park Lingezegen. 

▪ Wat werkt wel en wat werkt niet? (Constant evalueren wat we hebben).

▪ Doorontwikkeling op een verantwoorde manier en de daarin te maken keuzes.

▪ Commercieel gebruik van het Evenemententerrein. 

▪ Park Lingezegen als toeristische bestemming.

▪ Park Lingezegen als hart van de Groene Metropoolregio. 

▪ Voortzetting boerenbedrijven binnen het park in de toekomst.  

▪ Kostenstijgingen van materiaal, arbeid en brandstof voor het beheer. 

▪ Mobiliteit en veiligheid in een drukker wordende stadsregio.  



Vragen?


