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VERKENNING ‘BRUISPUNT’ HET HOOGEVELD
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• Centrale ligging binnen Park Lingezegen
• Langs de A325

LIGGING LOCATIE

• Onderdeel van deelgebied Landbouwland - De Buitens 
• Aan de Breedlersestraat
• Langs het Rijnwaalpad
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A325 met aantakking
Agrarische bebouwing
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1900 1960 2020

• toponiem: Het Hoogeveld
• kavelrandbeplantingen

• rijksweg, grondlichaam
• erf, boomgaarden

• aansluiting Elst A325
• Rijnwaalpad, Vierdaagse Bos
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HUIDIGE SITUATIE • totaal ca 5,4 ha
• agrarisch gebruik
• woning met pruimenboomgaard
• schuur op afstand van de weg

• restanten van erfbeplanting
• nieuwe houtwal langs oostzijde perceel, met toegangsweg 
• nieuwe wegbeplanting en bloemrijke bermen langs Breedlersestraat

houtwal en toegangspad

noordwestzijde perceel

woning

boomgaard schuur

beeld vanaf zuidrand perceel
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• Sinds 2011 in eigendom Park Lingezegen
• No. 6: woonhuis, erf & boomgaard, particulier bezit
• Schuren gesloopt in 2018, m.u.v. achterste schuur: in gebruik door caranavalsvereniging
• Op de locatie liggen bouwrechten die ingezet kunnen worden voor de planontwikkeling  

gesloopte schuren gesloopte schuren gehandhaafde schuur

woning no. 6

boomgaard

2010 2018 2020

ONTWIKKELING ERF
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CONTEXT RUIMTELIJK

• openheid Landbouwland,  kleinschaliger richting de Buitens
• relatie met lint Breedlersetraat: afwisseling van erven, boom-

gaarden, weitje en agrarische percelen

CONTEXT FUNCTIONEEL

• goede bereikbaarheid auto (A325) + fiets (Rijnwaalpad)
• verbindingsmogelijkheden met bestemmingen in direc-

te omgeving
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• Ontwikkelen tot ‘Bruispunt’ van Park Lingezegen.

• Thema’s: programmatisch aansluiten bij thema’s door-
ontwikkeling Park Lingezegen (Kunst / Erfgoed / Food / 
Sport & vitaliteit / Natuur & landbouw)

• Openbaar toegankelijk: realisatie van wandelpaden en 
rust- en uitzichtpunten. 

• Parkeren: realiseren goede parkeervoorziening, zowel re-
gulier als overloop.

• Routenetwerk: verbinding leggen met andere recreatie-
ve bestemmingen in directe omgeving, d.m.v. van (wan-
del-)routes; mogelijkheid voor diverse ommetjes.

• Programmatische verbinding omgeving. Recreatie-
ve programmering van de bestemmingen rondom het 
Bruispunt op elkaar afstemmen (Park Bredelaar, Boerde-
rij de Bredelaar (incl camping), De Poel, Vierdaagse Bos, 
Streekwinkel / Intratuin).

• Koppeling Vierdaagse Bos: verknoping met Vierdaagse 
Bos; versterken gebruikswaarde. 

• Doorontwikkeling Pocketpark de Poel: in relatie met 
het bruispunt versterken en verbeteren van de gebruiks-
waarde van deze thans onderbenutte plek. 

UITGANGSPUNTEN FUNCTIONEEL
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• Passend in Landbouwland / De Buitens. Met ontwikke-
ling van de locatie aansluiten bij en versterken van land-
schappelijke karakteristiek Landbouwland en de Buitens.

• Tweedeling. Onderscheid tussen meer besloten erf (als 
onderdeel van de linstructuur) en het meer open (agra-
risch) perceel daarachter. 

• Robuust groen raamwerk. Ontwikkelen van robuust 
groen raamwerk (houtwallen, heggen etc.) als kader voor 
programmatische invulling.

• Erf-ontwikkeling. Ontwikkelen van een nieuw erf aan 
de Breedlersestraat, qua omvang, korrelgroote en groen-
sfeer passend binnen het lint. Onderscheid voor- (repre-
sentatief) en achter-erf (werkkarakter).

• Kwaliteitskader bebebouwing.  Nieuwe bebouwing 
sluit qua situering, vorm, kleur en materiaal aan bij de 
principes uit het Kwaliteitskader Bebouwing Park Linge-
zegen.  

• Verkavelingsstrctuur. Aansluiten bij (historische) verka-
velingssstructuur, o.a. door het toepassen van perceels-
randbeplantingen en wandelpaden.

• Zicht. Behoud en versterken van doorzichten en uitzich-
ten op het open landschap rondom de locatie.

UITGANGSPUNTEN RUIMTELIJK
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CONCEPT
HOOGEVELD 

ROBUUST GROEN RAAMWERK 
BIEDT KADER VOOR DIVERSE INVULLING ERF-ONTWIKKELING

• VOOR-ERF: REPRESENTATIEF 
• ACHTER-ERF: WERKKARAKTER

KLEINSCHALIGER EN MEER 
BESLOTEN RICHTING 
BREEDLERSESTRAATGROOTSCHALIGER EN MEER 

OPEN  EN NAAR ACHTEREN
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bestaande boomgaard

boomgaard

plukweide

Rijnwaalpad

verblijfsplek

vierdaagse bos

bomencirkel

nieuwe paden door bos

beeldentuin schuur

kunstwerkplaats

woon- en werkateliers

informatiecentrum

museum

theetuin

parkeren (P1)

toegangsweg

overloop-parkeren (P2)

houtwal

bestaande houtwal

heggen

wandelpaden

voedselbos

overloop-parkeren (P3)SCHETS
HOOGEVELD 
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stadslandbouw

stadslandbouw

bosje

voedselbos

Rijnwaalpad

verblijfsplek

vierdaagse bos

hoogstamboomgaard

nieuwe paden in bos
bestaande houtwal

houtwal

wandelroute naar De Bredelaar

wandelroute naar De Poel 

heggen

wandelpaden

wandelpaden

SCHETS
HOOGEVELD 
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BEELDENTUIN

VOEDSELBOS

STADSLANDBOUW

BOOMGAARD
PLUKWEIDE

WANDELEN

ROUTENETWERK

SPORT  & 

ONTSPANNING

THEETUIN

INFORMATIE
CENTRUM

MUSEUM

ATELIERS

FIETSVERHUUR

RUST- & 

VERBLIJFSPLEK

KUNSTWERKPLAATS



VERKENNING ‘BRUISPUNT’ HET HOOGEVELD
PARK LINGEZEGEN

25 JUNI 201

mail@abeveenstra.nl

06-36455106

postbus 181
6850ad huissen

www.abeveenstra.nl


