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Voorliggend Kwaliteitskader voor Park 

Lingezegen is samengesteld om de ambities 

rond de realisatie van het landschapspark 

expliciet te maken. Dit kader is nodig omdat de 

eigenschappen van zowel het park (omvang 

en variatie) als van het project (langjarig 

en veelkoppig) er gemakkelijk toe kunnen 

leiden dat die ambities bij de voorbereiding 

en de begeleiding van de uitvoering op de 

achtergrond raken. Het kwaliteitskader definieert 

en illustreert de ruimtelijke ambities op het 

niveau van het hele park en werkt deze uit 

naar ontwerpprincipes voor de verschillende 

parkonderdelen en naar inrichtingsprincipes voor 

de feitelijke maatregelen en voorzieningen. 

Het kader ondersteunt dus de eendracht in het 

werk. Alleen op basis van volgehouden eenheid 

van handelen kan het gebied dat nu nog kan 

worden gekwalificeerd als een restruimte tussen 

Arnhem, Huissen, Bemmel, Elst en Nijmegen 

de komende jaren getransformeerd worden 

tot een parkgebied. Een landschap waarvan 

aanwonenden en bezoekers kunnen zien dat 

het interne samenhang vertoont en dat het 

zich op aantrekkelijke wijze onderscheidt van 

andere delen van de Betuwe en van Gelderland. 

Dit kader biedt houvast voor de realisatie van 

de zogenaamde basisuitrusting. Dat is het deel 

van Park Lingezegen waarvoor de gezamenlijke 

publieke partners de verantwoordelijkheid 

hebben genomen. Dit kader zal – in overleg 

met de welstandscommissies – nog worden 

aangevuld met een leidraad voor de kwaliteit 

van initiatieven die door derden binnen de 

parkgrenzen worden gerealiseerd. Denk aan 

horeca-activiteiten, verbreding van agrarische 

bedrijvigheid, herinrichting van erven, aanleg 

van toeristische verblijfsvoorzieningen, etc. De 

eerder verschenen leidraad Parkstijl, over de 

vormgeving en plaatsing van parkmeubilair, moet 

ook in deze reeks worden gezien en benut.

Het kader is een leidraad voor de uitwerking 

van maatregelen en de voorbereiding van 

bestekken. We roepen de ontwerpers, technici, 

opdrachtgevers en aannemers op om dit 

kader altijd binnen handbereik te hebben. 

Het kwaliteitskader is ook het toetsingskader 

voor degenen die door de projectorganisatie 

verantwoordelijk zijn of worden gemaakt 

voor de borging van kwaliteit. Zo wordt de 

oordeelsvorming over de uit te voeren plannen 

transparant gehouden.

De komende jaren maakt Park Lingezegen een 

reusachtige verandering door. Laten we die 

samen in goede banen leiden!

Eric Luiten, supervisor Park Lingezegen
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Het Waterrijk

De Buitens

De Woerdt

Landbouwland

De Park

deelgebieden Park Lingezegen



lofzang op de betuwe8

Inleiding

Aanleiding
Voor Park Lingezegen komt een mijlpaal in 
zicht. Het ontwerp van het regionale park tussen 
Arnhem en Nijmegen is in vergevorderd stadium. 
Na jaren van voorbereiding is voor het park 
een nieuwe fase aangebroken. Voor zo’n 500 
hectare, een derde van de parkoppervlakte, zal 
binnen enkele jaren de spade de grond ingaan. 
Het betreft hier de zogenaamde basisuitrusting, 
een groenblauw raamwerk dat in zijn geheel 
publiek zal zijn. 
Voor de uitvoering van de plannen hebben de 
initiatiefnemers vorig jaar de Parkorganisatie 
Lingezegen opgericht. Hierin werken alle 
bij de planvorming betrokken organisaties 
samen: de provincie Gelderland, de gemeentes 
Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem en Nijmegen, 
Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland.
De organisatie initieert, coördineert en draagt 
zorg voor een resultaat dat staat. Voor een 
goede uitvoering van het parkontwerp was er 
behoefte aan een kwaliteitskader, een behoefte 
die voortkwam uit het besef dat een park van 
deze omvang baat heeft bij het vastleggen van 
het in de uitvoering van het park gewenste 
kwaliteitsniveau. Het kader benoemt de 
gewenste kwaliteiten van de basisuitrusting, het 
kader zet tegelijkertijd de toon voor de in een 
later stadium uit te voeren publieke parkdelen.

Kwaliteit en borging
Dit boekje schetst een samenhangend overzicht 
van de gewenste ruimtelijke kwaliteiten van het 
regionale park. Daarbij worden van abstract naar 
concreet drie kwaliteitsniveaus gehanteerd. In 
hoofdstuk 1 worden de ambities van het park 
als geheel benoemd. Welke ruimtelijke ingrepen 
karakteriseren het parkontwerp nu het meest? 
In hoofdstuk 2 worden middels een achttal 
ontwerpprincipes de belangrijkste in het park 

te onderscheiden planlagen uiteengelegd. Bij 
de ontwerpprincipes draait het om netwerken 
en om ruimtelijke patronen. Daarbij worden 
zowel de verbindende als de onderscheidende 
principes benoemd. Ten derde maakt een 
serie inrichtingsprincipes inzichtelijk hoe op 
het niveau van de paden, de waterlopen en 
het groen het parkontwerp uitgewerkt en 
gerealiseerd gaat worden. Dan gaat het om 
concrete zaken als de profielen, om de maten 
van de inrichtingsonderdelen en om de toe te 
passen materialen.  

Proces
Het kwaliteitskader is opgesteld in opdracht van 
de Parkorganisatie Lingezegen. Om de motieven 
achter de planvorming te doorgronden is 
gedurende het opstellen van het kwaliteittskader 
diverse malen overlegd met de hoofdontwerpers 
van de deelgebieden van het park. Concepten 
van het kwaliteitskader zijn ter commentaar 
voorgelegd aan de supervisor van het park 
en aan de ambtelijke projectgroep van Park 
Lingezegen. Het algemeen bestuur van de 
Projectorganisatie heeft het kwaliteitskader in 
november 2011 vastgesteld.  
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Kwaliteitsniveaus

I Ambities park • twee polen
• lofzang op de Betuwe

• intimiteit en vergezichten

• territoriaal verbindend
• territoriaal onderscheidend

• thematisch verbindend
• thematisch onderscheidend

• paden 
• waterlopen
• groentypen

II Ontwerpprincipes

III Inrichtingsprincipes
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1 Ambities Park Lingezegen

Achtergronden
Het plan voor de aanleg van een regionaal park 
tussen Arnhem en Nijmegen dateert van een 
aantal jaren terug. Het gebied in de Betuwe 
was aangewezen als Rijksbufferzone. Daarmee 
diende verdere verstedelijking van de regio een 
halt te worden toegeroepen, tegelijkertijd werd 
ingezet op de verbetering van de kwaliteit van 
de omgeving. Het regionale park moet ruimte 
gaan bieden aan uiteenlopende vormen van 
recreatie en aan natuur. De komst van het park 
biedt tevens mogelijkheden om verschillende 
wateropgaven op te lossen. 
Eerste schetsen voor Park Lingezegen tonen 
een lang groen lint dat een open middengebied 
omlijst. Gedurende daarop volgende planfasen 
werd de parkoppervlakte groter, in het ontwerp 
nam de differentiatie tussen de parkdelen toe. 
Met de toevoeging van een gebied tussen 
Bemmel en Lent werd de relatie met Nijmegen 
gelegd. Daarmee was de contour van het park 
definitief. 

De basisuitrusting
In het ontwerp voor Park Lingezegen wordt een 
vijftal deelgebieden onderscheiden: De Park, 
Het Waterrijk, Landbouwland, De Buitens en De 
Woerdt. Nadat voor het park een masterplan 
is opgesteld zijn voor de deelgebieden ruwe 
uitwerkingen gemaakt. Aansluitend is het plan 
in een Milieu Effect Rapport getoetst. Het hieruit 
voortvloeiende voorkeursalternatief is in een 
intergemeentelijke structuurvisie vastgelegd. 
De afgelopen tijd is aan de vijf deelgebieden van 
het park doorontworpen. Tegelijkertijd zijn voor 
de deelgebieden nieuwe bestemmingsplannen 
opgesteld. 
In eerste instantie worden de komende jaren 
500 hectare van het 1.500 hectare grote gebied 
heringericht, de basisuitrusting. In bijna alle 

Park Lingezegen - planschets 2002
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voorkeursalternatief, 2009
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delen van het park ontstaan daardoor mengingen 
van met publieke middelen ingerichte gronden 
en privaat bezit. Alleen in Het Waterrijk worden, 
op de huiskavels na, alle agrarische percelen 
aangekocht en heringericht. De aanleg van de 
basisuitrusting van het park is reeds gestart, de 
realisatie moet in 2013 gereed zijn. 

Meer dan de som der delen
Voor de vijf deelgebieden van het park zijn min 
of meer los van elkaar ontwerpuitwerkingen  
gemaakt. Hierin wordt ingespeeld op locale 
gegevenheden als de ondergrond, het huidige 
landschapsbeeld en de gebouwde omgeving. 
In de ontwerpen van de deelgebieden is de in 
het park voorkomende variëteit aan Betuwse 
landschappen uitgebouwd en versterkt.  
Het geheel moet meer zijn dan de som der delen. 
Park Lingezegen moet straks ook als eenheid 
ervaren gaan worden. Dat is mede van belang 
omdat het park fors van omvang is. De uiteinden 
van het park liggen meer dan 8 kilometer uit 
elkaar. Middendoor het park lopen snelwegen 
en spoorlijnen. De komende jaren wordt een 
derde van de parkoppervlakte ingericht, de 
overige hectares blijven vooralsnog in gebruik bij 
particulieren. De hectares die in uitvoering gaan, 
de basisuitrusting, vormen straks het raamwerk 
van het park. Park Lingezegen gaat het groene 
hart van de regio worden, recreanten moeten er 
zich welkom voelen. 
Wil het regionale park de belofte waar gaan 
maken dan is een stevig landschappelijk frame 
nodig. Het kwaliteitskader schept daarvoor mede 
de condities. Het groenblauwe raamwerk creëert 
een ambiance voor vervolginitiatieven, publiek 
dan wel privaat. Hoe steviger en uitgesprokener 
het frame hoe groter de kans dat de beoogde 
particuliere initiatieven tot hun recht gaan 
komen. 
Bezien we het nu voorliggende ontwerp dan 
onderscheiden we op het niveau van het hele 
park een drietal belangrijke ambities. 

Twee polen
In Park Lingezegen worden de gebiedsdelen 
dichtbij de woonkernen het meest intensief 
vernieuwd. Daarmee ondergaat het landschap 
aan de uiteindes van het park de grootste 
vernieuwingen. In De Park aan de kop bieden het 
Romeinse Lint, de Kasteelplaats en een stelsel 
van lanen de inwoners van Elst en Arnhem-Zuid 
een fraaie uitloop. De tot aan de Rijndijk reikende 
centrale zone van Arnhems nieuwbouwwijk 
Schuytgraaf loopt in de vorm het Lint door tot in 
De Park. 

Het eveneens tussen Arnhem en Elst gelegen 
Waterrijk biedt ruimte aan natuurbeleving en 
diverse andere vormen van recreatie. Aan de 
Rijkerswoerdse Plassen worden nieuwe vormen 
van waterrecreatie toegevoegd. Grote eenheden 
bos, weides en rietlanden bepalen in Het 
Waterrijk straks het beeld. Het aan de noordzijde 
van het oostelijke deel van Het Waterrijk 
geprojecteerde bos sluit aan op het tussen 
Arnhem en Huissen gelegen Zeegbos. Dit bos 
staat via het Immerloopark en Park Holthuizen 
in verbinding met de uiterwaarden langs het 
Pannerdensch Kanaal.
Aan de staart van het park, tegen de Waaldijk aan, 
wordt Huize Doornik middels lanen, bospercelen 
en akkers tot een heus landgoed gevormd. 
Daarmee voegt de plek zich in een reeks 
groene locaties achter de Waaldijk: landgoed 
Oosterhout net ten oosten van snelweg A50 
en dichterbij huis de Landschapszone in de 
Waalspong. In De Woerdt wordt met enkele 
gerichte landschappelijke ingrepen het landelijk 
gelegen buurtschap Ressen tot leven gewekt. 
De midden in het park gelegen De Buitens en 
Landbouwland, deelgebieden waaraan niet direct 
woonkernen grenzen, wordt relatief ongemoeid 
gelaten. Het huidige landbouwkundige gebruik 
blijft hier grotendeels gehandhaafd. De 
landschappelijke ingrepen beperken zich hier 
tot de (her)inrichting van enkele routes door de 
velden. 
Een van de belangrijkste veranderingen die het 
gebied te wachten staat is de aanleg van een 
recreatief routenetwerk. Wil je nu recreëren 
in het gebied dan ben je praktisch overal 
veroordeeld tot de plattelandswegen. Straks 
zal een uitgebreid netwerk van vrij liggende 
fietspaden en wandelpaden het park toegankelijk 
gaan maken.        

Lofzang op de Betuwe
Park Lingezegen wordt een landschapspark. Met 
het bestaande landschap als ondergrond worden 
in de vijf deelgebieden gerichte vernieuwingen 
doorgevoerd. De ontwerpingrepen verhevigen 
de reeds in aanleg aanwezige landschappelijke 
kwaliteiten. Ook de menging van de met 
publieke middelen ingerichte percelen met 
private gronden maakt Park Lingezegen tot een 
landschapspark. In sommige gebiedsdelen zal de 
overgang tussen het park en de aangrenzende 
landschappen niet of nauwelijks zichtbaar zijn. 
In De Park is op basis van oude stroomgordels 
in het landschapsmozaïek van bossen, 
boomgaarden, bomensingels en open land een 
iets verhoogd gelegen recreatief lint uitgetekend. 
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lofzang op de Betuwe

twee polen
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In de komgronden nabij Rijkerswoerd ontstaat 
een gebied met verschillende in het rivierenland 
voorkomende natuurtypen: hardhout en 
zachthout ooibos, bloemrijke weides en 
rietvelden. 
De linten op de stroomruggen in De Buitens 
worden van lanen voorzien. In de kom en de 
oeverwalvlakte van Landbouwland blijven boeren 
het beeld domineren. Op de overslaggronden 
in het zuiden van het park wordt Huize Doornik 
uitgebouwd tot een door lanen doorsneden 
landgoed.  

Intimiteit en vergezichten 
In het parkontwerp wordt voortgeborduurd op 
in het rivierenland zo kenmerkende verschillen 
in ruimtelijke opbouw. Op de stroomruggen en 
in mindere mate op de oeverwallen vinden we in 
Park Lingezegen een mengeling van bebouwing, 
bossen, lanen en boomgaarden. De lager 
gelegen komgronden blijven goeddeels open. 
Daarmee houden we in het midden van het park 

de stuwwallen in het vizier. 
Met name in Landbouwland, waar grasland 
en akkers met graan, aardappels en bieten het 
beeld domineren, zijn fraaie vergezichten tot 
aan het Veluwemassief en het Rijk van Nijmegen 
te aanschouwen. Doordat in dit deelgebied 
hoegenaamd geen nieuwe aanplant plaatsvindt, 
blijft de weidsheid van het komlandschap intact. 
Het Waterrijk verandert van een open gebied 
naar een meer geschakeerd landschap met 
aaneengesloten bossen, weides en rietlanden. 
Door het midden van het oostelijke deel van 
Het Waterrijk is een breed zicht richting de 
stuwwallen opengehouden. 
Vanaf de linten in De Buitens is sprake van 
doorzichten. In de alhier aan te planten nieuwe 
lanen zien we straks in noordelijke richting uit 
op Landbouwland. Aan de horizon prijken de 
populieren langs de Lingewal.
Aan de uiteinden van Park Lingezegen, in De Park 
en in De Woerdt, treffen we de meer besloten 
wereld van lanen, hagen en bossen aan. In De 
Park, rondom het zigzaggende Romeinse Lint en 
het assenkruis aan lanen, ontstaat een mozaïek 
van boskavels en boomgaarden. Vanaf het 
hart van het deelgebied wordt een zicht op de 
kerktoren van Elst opengehouden.
In De Woerdt, tegen de Waaldijk aan en rondom 
Ressen, liggen de meer in zichzelf gekeerde 
werelden van lanen, bossen, boomweides 
en omhaagde akkers. Het is een sfeer die 
contrasteert met de veel opener uiterwaarden 
van de Waal. 

Bovenop de Waaldijk is het verschil tussen de 
brede rivier en de aanpalende uiterwaarden 
met het intiemere binnendijkse landschap goed 
waarneembaar.
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stuwwallen aan horizon

intimiteit en vergezichten
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Rijkerswoerdse Plassen aan Het Waterrijk

populieren langs de Linge

lint in De Buitens
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De Woerdt

Landbouwland

laan en boomgaard in De Woerdt
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strand Rijkerswoerdse Plassen

langs de Linge in De Buitens

op de Waaldijk
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De Buitens

Ressen in De Woerdt

De Park
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Plankaart
De plankaart van Park Lingezegen toont de 500 
hectare basisuitrusting die in 2013 aangelegd 
is. In de kaart is zowel de onderliggende als de 
nieuwe topografie zichtbaar. De verkaveling, 
het waterlopenstelsel, het wegenpatroon, 
het padenbeloop voor zowel de fiets als de 
wandelaar en de beplantingstypologieën bepalen 
in hoofdzaak het uiterlijk van het park. 
Bewust is in de kaart ook de omgeving van het 
park in beeld gebracht. Immers, de fietspaden 
houden, als het goed is, niet allemaal op aan 
de rand van het park. Om een idee te geven 
hoe Park Lingezegen over enkele jaren in de 
regio is ingebed zijn in de kaart de belangrijkste 
op stapel staande plannen opgenomen. In 
Arnhem is Schuytgraaf, dat nu nog in aanbouw 
is, ingetekend. Voor Elst is een afgebouwd 
Westeraam in de kaart geprojecteerd. Bij 
Nijmegen zijn zowel de Waalspong, de 
teruglegging van de dijk bij Lent en de 
Landschapszone opgenomen. Ook de geplande 
verlenging van de snelweg A15 richting de A12 
bij Zevenaar staat erop. De kaart heeft niet de 
pretentie om op dit vlak volledig te zijn.  

De kaart wordt nog aangepast a.d.h.v. de 
definitieve ontwerpen van De Woerdt en de 
ecologische verbindingszone

0 500 1000 2000 3000
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Ontwerp Basisuitrusting Park Lingezegen >
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II
Ontwerpprincipes
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2 Ontwerpprincipes

Verbindend en onderscheidend
Een achttal ontwerpprincipes demonstreert de 
voor de parkaanleg noodzakelijke ruimtelijke 
kwaliteit, zowel met betrekking tot de inhoud als 
wat betreft de positionering. We onderscheiden 
daarbij netwerken en patronen. 
Afwisseling komt er voldoende in het park. 
Daar staat de landschappelijke verscheidenheid 
waar de deelontwerpen ook op inspelen, wel 
garant voor. Maar op welke punten wordt het 
één park? Vooral de lange lijnen, verstevigde 
bestaande lijnen dan wel nieuw geïntroduceerde 
lijnen, brengen samenhang in Park Lingezgen. 
Denk daarbij aan het ruimtelijk aanzetten van 
de belangrijkste waterlopen in het park, aan de 
introductie van enkele het hele park kruisende 
langzaam verkeersroutes. Dit zijn de netwerken 
die de diverse deelgebieden met elkaar vebinden. 
Maar ook de toepassing van één stijl voor het 
parkmeubilair en de kunstwerken smeedt de 
diverse deelgebieden, in dit geval thematisch, 
aaneen. 
Verschillen ontstaan doordat in het ene 
deelgebied wel wandelpaden gepland zijn en 
in het andere gebied niet of nauwelijks. Ook 
wat betreft de verkaveling en het stelsel aan 
lanen zijn er verschillen tussen de parkdelen te 
onderscheiden. De verscheidenheid aan over het 
hele park verspreide verbijzonderingen brengt 
thematische afwisseling. 

Linge en zegen

fietsnetwerk

ecologische verbindingen

Territoriaal verbindend 
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lanen

ommetjes

verkavelingen

meubilair en kunstwerken

verbijzonderingen

Thematisch verbindend

Thematisch onderscheidend

Territoriaal onderscheidend
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uitgebreid vaarnetwerk

Het waterstelsel verstevigd
In het regionale park worden de Linge en de 

zegen middels gerichte ingrepen verbreed. 

Daarmee worden de waterlopen belangrijke 

beelddragers van het park. Het aanzetten van 

de watergangen smeedt de uiteenlopende 

delen van het park aaneen. Met de verbredingen 

worden meerdere doelen bereikt: het 

waterbergend vermogen van het systeem breidt 

uit, de recreatieve waarde van de waterlopen 

neemt toe en de natuur wordt verrijkt. Met de 

ingrepen wordt de ontstaansgeschiedenis van dit 

deel van het rivierenland ook beter zichtbaar.           

Helder stelsel
Het watersysteem in de Betuwe kent een heldere 
opbouw. Al in de 13e eeuw werd de Boven-Linge, 
de hoofdader middendoor het gebied, gegraven. 
De watergang werd ten westen van Tiel met 
de natuurlijke loop van het riviertje de Linge 
verbonden. Om de streek te ontwateren werd 
een stelsel van waterlopen, zegen genaamd, op 
de Boven-Linge aangesloten. De Linge stroomt 
westwaarts af, bij droogte wordt bovenstrooms 
vanuit het Pannerdensch Kanaal water het 
systeem ingelaten.

Robuust systeem 
Langs de Linge wordt een natuurvriendelijke 
oever gerealiseerd:  ten oosten van de A325 
wordt aan de noordzijde ten westen van de A325 
aan de zuidzijde. Ook de zegen in het park, of 
het nu de Huissense Zeeg is in het oostelijke 
deel van Het Waterrijk of de Bemmelse Zeeg, die 
vanaf de Waaldijk door De Woerdt, De Buitens en 
Landbouwland naar de Linge stroomt, worden 
middels de aanleg van natuurvriendelijke oevers 
verbreed. De verbreding maakt tevens deel uit 
van de ecologische verbindingszone tussen de 

uiterwaarden van de Waal en Het Waterrijk. 
Op enkele plaatsen wordt door middel 
maaiveldverlagingen het waterbergend 
vermogen van de streek verder vergroot. De 
ten zuiden van het kassengebied Bergerden 
aangelegde Groenblauwe Zone is daar al een 
voorbeeld van. In het oostelijke deel van Het 
Waterrijk, op het punt waar de Huissense Zeeg in 
de Linge uitmondt, is eveneens een waterberging 
voorzien.   

Het water beleefbaar
Het met natuurvriendelijke oevers verbrede 
water nodigt uit tot uiteenlopende vormen van 
recreatie. Langs de oevers van De Linge en de 
zegen worden nieuwe fiets- en wandelpaden 
aangelegd. Hierdoor wordt vanaf de kant het 
water in met name het waterrijke midden van 
Park Lingezegen beter beleefbaar. Steigers langs 
de Linge en enkele waterlopen in Het Waterrijk 
bieden vissers een stek.
Ten westen van de A325 komt het verstevigde 
watersysteem ook het varen ten goede. In 
combinatie met het waternetwerk dat in 
aansluiting op de Rijkerswoerdse Plassen in het 
westelijke deel van Het Waterrijk is voorzien 
ontstaat een uitgebreid kanonetwerk dat via 
de Linge tot aan Arnhems nieuwbouwwijk 
Schuytgraaf leidt. Vanwege verschillen in 
waterpeil zijn op enkele plaatsen in het netwerk 
kanosteigers voorzien.
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verbrede zeeg

Linge en zegen verbreed

Linge verbreed met ecologische oever
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langs de Lingebinnendoor, vrijliggend

Uitbreiding recreatief netwerk  
Een goede manier om Park Lingezegen te gaan 

ontdekken is op de fiets. Hiermee bereiken 

recreanten een actieradius waarmee gemakkelijk 

meerdere deelgebieden worden aangedaan. Aan 

het bestaande stelsel aan wegen en fietspaden 

wordt een aantal nieuwe fietspaden toegevoegd, 

zowel lange trajecten als korte doorsteken. 

Daarmee wordt vanuit de omliggende steden 

en dorpen het aantal te maken fietstochten fors 

uitgebreid.  

Nieuwe routes 
In de regio bestaat reeds een aantrekkelijke 
fietsroute: over de rivierdijken langs de Rijn, het 
Pannerdensch Kanaal en de Waal. Daarnaast 
zijn de meeste wegen door de dorpen op de 
stroomruggen en oeverwallen voorzien van vrij 
liggende fietspaden. In het parkontwerp vormt 
een tweetal nieuwe grotendeels vrij liggende 
fietspaden een assenkruis middendoor Park 
Lingezegen. Tevens worden alle deelgebieden 
van nieuwe doorsteken voorzien. Alle paden 
binnen en buiten het park overziend zijn in de 
streek straks legio fietsroutes denkbaar.     

Lange trajecten
Dwars door het park komt een fietssnelweg te 
lopen: het RijnWaalpad. Het grotendeels parallel 
aan de A325 geprojecteerde fietspad moet een 
aanlokkelijk alternatief bieden voor de auto. Het 
pad verbindt de centra van Arnhem en Nijmegen 
met elkaar. Het fietspad vormt tevens een directe 
langzaam verkeerverbinding vanuit deze twee 
steden naar Park Lingezegen. In het park hebben 
fietsers die over de fietssnelweg rijden voorrang. 
Ten behoeve van de herkenbaarheid van de route 
is gekozen voor een uniforme profilering en 
materialisatie.

ruiterroutes

medegebruik fietspad

ruiterpad
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over de dijk

rondes en doorsteken

dijkring

langs de Linge

RijnWaalpad

binnenring

fietspad
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door de kom (Landbouwland - Het Waterrijk)

over de klinkers naar Het Waterrijk (De Park - Het Waterrijk)

door de velden langs het riet (De Woerdt)

De komst van het park levert ook van oost naar 
west nieuwe fietsmogelijkheden op. Ten oosten 
van de A325 loopt straks een fietspad langs de 
Linge langs Het Waterrijk, de Groenblauwe Zone 
en De Buitens door tot aan het Pannerdensch 
Kanaal. Het vervolg van dit Lingepad in westelijke 
richting staat op het wensenlijstje.

Doorsteken
Binnen Park Lingezegen wordt het grofmazige 
netwerk verder verfijnd met vrij in het veld 
liggende fietspaden. Enkele keren, zoals in 
Het Waterrijk en De Buitens, worden wegen 
voor doorgaand autoverkeer afgesloten. 
Hierdoor worden deze wegen ook langzaam 
verkeerroutes. 
In de deelgebieden zijn voor de fietspaden 
uiteenlopende profielen en diverse 
materiaaltoepassingen ontworpen. De paden 
kleuren als het ware mee met hun omgeving: 

beton in de kom, straatklinkers in de lanen op de 
oeverwallen en een halfverharding in het bos van 
Landgoed Doornik. De routes hebben met elkaar 
gemeen dat ze in één materiaal zijn uitgevoerd.

Ruiters
In en nabij Park Lingezegen bevinden zich een 
aantal maneges en paardenhouderijen. De komst 
van het regionale park betekent dat de ruiters 
er ten opzichte van de huidige situatie veel 
meer op uit kunnen trekken. In verschillende 
deelgebieden worden aparte ruiterpaden 
aangelegd. In andere deelgebieden, zoals in Het 
Waterrijk, wordt ingezet op medegebruik van de 
fietspaden.     
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 nieuwe doorsteken

vrijliggend fietspad

hoofdroutes fietsen

fietsen over bestemmingsweg

vrijliggend fietspad naast weg



lofzang op de betuwe34

Ecologische verbindingen naar hart 
park
Park Lingezegen maakt deel uit van de 

Ecologische Hoofdstructuur. Met de aanleg 

van nieuwe ecologische verbindingen wordt 

de natuur van de grote rivieren tot middenin 

het Betuwse park gebracht. Hiervoor zijn 

twee modellen ontwikkeld: IJsvogelvlinder en 

Rietzanger. Via een stelsel van kerngebieden, 

stapstenen en lijnvormige corridors worden de 

ecologische verbindingen gelegd.

Stapstenen en kerngebieden 
De habitat van de Rietzanger bestaat uit overjarig 
rietmoeras, de habitat van de IJsvogelvlinder 
uit vochtig loofbos. Voor beide doelsoorten 
wordt Het Waterrijk het grootste kerngebied 
tussen Rijn en Waal. De Rietzanger heeft aan 
enkele stapstenen, in de Bemmelse Waarden 
en in het gebied tussen de A15 en de Betuwelijn 
voldoende. De ecologische verbinding van de 
IJsvogelvlinder behoeft in het park een tweetal 
extra kerngebieden en een aantal kleinere 
stapstenen. Zowel de kerngebieden als de 
stapstenen worden kavelgewijs ontwikkeld. 

Groenblauwe dooradering
Tussen de kerngebieden en stapstenen komt een 
groenblauwe dooradering van natuurvriendelijke 
oevers en droge natuurstroken. De dooradering 
wordt grotendeels aan het zegenstelsel 
gekoppeld, waar noodzakelijk worden 
met behulp van droge natuurstroken extra 
verbindingen gelegd. 
Ten zuiden van de Linge is de Bemmelse Zeeg 
de verbindende lijn, die van de Waaldijk tot 
aan de Linge de kerngebieden en stapstenen 
aaneenrijgt. De natuurvriendelijke oever langs 
de Linge sluit ter hoogte van De Park op de 
natuurvriendelijk oever ten westen van het 
Romeinse Lint aan. Via een natte ecologische 
zone langs de westrand van de nieuwbouwwijk 
Schuytgraaf bereikt de verbinding de 
uiterwaarden van de Rijn. Via het Zeegbos tussen 
Arnhem en Huissen wordt een verbinding met 
de uiterwaarden van het Pannerdensch Kanaal 
gelegd. 

locaties kerngebieden en stapstenen rietzanger

locaties kerngebieden en stapstenen ijsvogelvlinder
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afstanden tussen kerngebieden en stapstenen

ecologische verbindingen door Park Lingezegen

stapstenen en kerngebieden rietzanger

stapstenen en kerngebieden ijsvogelvlinder
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Kavelgewijze herinrichting
Het parkontwerp neemt de bestaande 

verkaveling tot uitgangspunt. Daarmee blijven de 

verschillen in ondergrond die tot uiteenlopende 

vormen van ontginning leidden in het landschap 

afleesbaar. Ook om strategische redenen 

leent een kavelgewijze ontwikkeling zich goed 

voor de herinrichting van het gebied. Voor de 

totstandkoming van het park is enige flexibiliteit 

ook wenselijk.          

Blokvormig en opstrekkend
Het gebied waarin het park wordt aangelegd 
was al voor de jaartelling begon bewoond. In 
aanvang occupeerden onze voorouders de 
hoger gelegen stroomruggen en oeverwallen, 
in later eeuwen werden door ontwatering ook 
de laaggelegen komgronden voor de landbouw 
geschikt gemaakt. Terwijl de hogere delen 
een onregelmatige blokverkaveling hebben 
worden de kleigronden gekenmerkt door smalle 
langgerekte kavels, haaks op de Linge. En waar 
op de stroomruggen en oeverwallen de greppels 
veelal droog staan staat in de kommen altijd 
water in de greppels. De weerspiegeling van de 
lucht in het water versterkt de openheid van de 
laagst gelegen delen van het park.  

Mozaïek
Op de stroomruggen en oeverwallen blijft het 
mozaïek van blokvormige kavels het beeld 
bepalen. Langs het Romeinse Lint, waarvan 
de randen bestaande kavelgrenzen oppakken,  
worden percelen met bossen en boomgaarden 
beplant. Ten westen van de A325 worden in het 
Waterrijk eenheden bos en riet  aan de reeds 
aanwezige weides toegevoegd. Ook De Woerdt 
kent van oudsher een blokverkaveling. Door de 
aanplant van bos en het omzomen van percelen 
met hagen en lanen wordt het kavelpatroon 
versterkt. 

droge greppel op stroomrug rabatten en greppels

rabatten, greppel, watergang

Smalle kavels
De in de kommen tussen de oeverwallen 
bezonken klei leidde tot een noord-zuid 
georiënteerde ontginningswijze. Dwars 
op de hoofdrichting van de sloten en 
greppels gegraven rabatten reguleren de 
waterhuishouding tot op de kavel. We treffen 
de langgerekte percelen in de kommen 
in het oostelijke deel van Het Waterrijk, in 
Landbouwland en in het oostelijke deel van De 
Buitens aan.  
Bij de aanleg van de natuur in Het Waterrijk 
wordt de huidige percelering gehandhaafd. 
Ook al wordt ten behoeve van de rietvelden het 
maaiveld soms bijna met een meter verlaagd 
de langgerekte kavels blijven intact. De weides 
en bospercelen worden eveneens kavelgewijs 
ingericht. De kom en de oeverwalvlakte ten 
zuiden van de Linge, Landbouwland en De 
Buitens, blijven in beheer van boeren. Hierdoor 
verandert het beeld hier niet.  
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verkaveling ten opzichte van 1850 nauwelijks veranderd

blokken en opstrekkende kavels
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Keur aan nieuwe lanen
Het ontwerp van Park Lingezegen kent 

een uitgebreid lanenstelsel. Met name aan 

de stroomruggen worden nieuwe lanen 

toegevoegd. De nieuwe laanbeplantingen 

verstevigen het groene raamwerk waarbinnen 

de uiteenlopende parkdelen tot ontwikkeling 

komen. De laan langs de Linge, middendoor het 

park, rijgt drie deelgebieden aaneen: De Park, 

Het Waterrijk en Landbouwland. De bomenrijen 

begeleiden de bezoekers straks op hun tochten 

door het Betuwse landschap. 

Uiteenlopende configuraties 
In De Park, tussen Elst en de Arnhemse 
wijk Schuytgraaf, wordt een assenkruis van 
kasteellanen, vier bomenrijen dik, opgericht. 
Samen met de Rijksweg Noord, waarlangs 
dubbele rijen iepen staan, en de langs de 
Linge lopende laan vormen de kasteellanen 
in De Park het raamwerk dat het mozaïek van 
velden, boomgaarden en bossen inkadert. De in 
oostelijke richting lopende walnotenlaan steekt 
straks de Rijksweg Noord over om daarmee De 
Park en Het Waterrijk aan elkaar te klinken. 
De twee slingerende oude linten in De Buitens 
krijgen ieder een ander beeld: het zuidelijke lint 
wordt een traditionele laan, bij het noordelijke 
lint komen de bomen in wild verband te staan. 
Het slingeren van de linten en de uiteenlopende 
erven langs de wegen staan op deze lanen garant 
voor een voortdurend wisselend perspectief.  
In De Woerdt, rondom het buurtschap Ressen, 
benadrukt een carré van kastanjes, opgebouwd 
uit bestaande en nieuwe bomenrijen, de 
blokvormige verkaveling. Op Landgoed 
Doornik, tegen de Waaldijk aan, worden de 

reeds in aanzet aanwezige laanstructuur en het 
hagenstelsel opgedikt. De lanen en hagen, die 
natte en droge loofbossen, hakhoutpercelen en 
akkers doorsnijden en omlijsten, bekrachtigen 
het landgoed. 

Verschillen in profielopbouw
De profielopbouw van de lanen verschilt per 
deelgebied. In De Park kennen de lanen een 
statig karakter: twee keer twee bomenrijen is 
hier de regel. Langs de Linge zijn de bermen over 
het algemeen smal, hier staat aan elke kant van 
de weg een rij bomen. In De Buitens waar de 
bermen verbreed worden, ontstaat ruimte voor 
nieuwe boomaanplant: in rijen en in wildverband. 
Op Landgoed Doornik verwijst de 3,5 meter 
ruimte tussen de bomen naar de historische 
plantafstand op landgoederen. 

Inheemse bomen en exoten
De boomsoortkeuze is afgestemd op de 
bodemgesteldheid. Op de drogere gronden 
vinden we eiken, lindes en essen. Op de 
nattere bodems staan populieren, wilgen en 
elzen. Daarnaast treffen we in het park ook 
boomsoorten aan die van nature niet thuishoren 
in deze regio. Kastanjes rondom de kerkenwei 
in Ressen, notenbomen op het kasteelterrein 
in De Park, een gemengd sortiment met onder 
andere kersenbomen langs het noordelijke lint 
in De Buitens. Tegelijk zijn deze bomen een 
vertrouwd beeld in het rivierenland. Immers van 
oudsher is de Betuwe een landstreek waarin alle 
mogelijke gewassen, waaronder ook fruitbomen 
en laanbomen, gekweekt en geteeld worden. 

in het boslangs de Linge
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lanen, hagen en singels op stroomruggen

uiteenlopende lanen

laan in wild verband, diverse soorten (De Buitens)

statige dubbele laan (De Park)

in het bos, ruimte langszij (De Woerdt)
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Ommetjes en lange afstandspad
In het ontwerp van het park is een aantal 

wandelpaden opgenomen. De grootste dichtheid 

aan paden vinden we nabij de woonkernen: in 

De Park tussen Arnhem en Elst, in Het Waterrijk 

tussen Elst en Arnhem-Zuid en in De Woerdt 

tussen Bemmel en Lent. Bij het medegebruik van 

de fietspaden wordt het padennetwerk voor de 

wandelaar nog uitgebreider. 

Diverse wandelingen
Zowel vanuit de steden en de dorpen rondom 
het park als vanaf de parkeervelden in het park 
zijn diverse wandelingen te maken: over het 
Romeinse Lint of rondom de Kasteelplaats in De 
Park, door de rietlanden nabij Elst of de bossen 
ten zuiden van de Arnhemse wijk Rijkerswoerd 
in Het Waterrijk, rondom Ressen of op Landgoed 
Doornik in De Woerdt. De genoemde stukken 
park bieden verschillende mogelijkheden: men 
kan een klein rondje maken, maar men kan ook 
een uur de benen strekken. Bijzonder is dat 
praktisch elke route een ander landschapsbeeld 
biedt. 
Wat betreft de verharding kleuren de 
wandelpaden mee met hun omgeving: langs 
een zeeg komt een graspad te lopen, door het 
riet en het water schieten paden op dammen 
en vlonders, een bospad is halfverhard. De 
op de omgeving afgestemde verhardingen 
bekrachtigen de in het landschapsontwerp 
opgeroepen sfeer. 

Het hele park
Buiten de ommetjes nabij de woonkernen 
valt er dwars door alle deelgebieden van Park 
Lingezegen heen van de Waal tot aan de Rijn een 
lange wandeling uit te zetten. 
De precieze route moet nog worden getraceerd, 
maar denkbaar is dat je via het schouwpad 
van de Bemmelse Zeeg , Landgoed Doornik, 
het buurtschap Ressen naar de linten van De 
Buitens loopt. Vandaar kan de route langs het 
kapelletje in Landbouwland richting de Linge 
en Het Waterrijk lopen. Vanuit dit natuurgebied 
is  het Zeegbos tot aan de dijk langs de Rijn een 
mogelijkheid. Ook kan linksaf worden geslagen 
om via het westelijke deel van Het Waterrijk 
op het Romeinse Lint in De Park uit te komen. 
Middendoor Schuytgraaf wordt vervolgens de 
Drielse Rijndijk bereikt. 

op een kade door het riet (Het Waterrijk)

langs een zeeg (De Woerdt)

door de akkers (De Woerdt)

langs nat bos (Het Waterrijk en De Woerdt)

door het bos (Het Waterrijk)
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in Het Waterrijk

ommetjes bij de kernen, oversteek
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Verbijzonderingen geven kleur
Verspreid door het regionale park is een aantal 

bijzondere plekken ontworpen. Het parkontwerp 

voorziet op een drietal plaatsen in recreatieve 

trekkers. Daarnaast worden op uiteenlopende 

locaties kleinschaliger verbijzonderingen 

aangebracht. De attracties, groot en klein, 

hebben voor het merendeel met elkaar gemeen 

dat het op de landschapsarchitectonische 

ontwerpen van de deelgebieden toegesneden 

toevoegingen zijn. Kenmerkend voor de 

verbijzonderingen is dat nadere recreatieve 

invullingen nog moeten volgen. Maar ook als er 

geen publiek is of komt moeten de plekken er 

aantrekkelijk uitzien.         

Recreatieve trekkers
Een drietal recreatieve attracties moet bij 
regelmaat mensen tot buiten de regio naar Park 
Lingezegen trekken. In De Park wordt op het 
kasteelterrein in De Park een evenementenweide 
aangelegd, op de oostelijke oever van de 
Rijkerswoerdse Plassen in Het Waterrijk komt 
een recreatieboulevard, aan de Karstraat in 
De Buitens behoeft de derde locatie nog een 
plan. In het geval van de evenementenweide 
en de recreatieboulevard legt het Openbaar 
Lichaam Park Lingezegen de landschappelijke 
basisstructuur aan, vervolgens is het aan derden 
om binnen kaders initiatieven te ontplooien.     

Idylles en andere verbijzonderingen
Verspreid door het regiopark zijn ook kleinere 
bijzondere plekken voorzien. In De Woerdt 
staat een openlucht klaslokaal op stapel. In De 
Buitens worden op twee kavels pocket parks 
uitgewerkt. Een kunstenaar richt verspreid door 
het park op een drietal plaatsen zogenaamde 
landschappelijke idylles op. Het worden verstilde 
ten opzichte van de omgeving afwijkende 
landschappelijke ingrepen waaraan kleine 
architectonische objecten worden toegevoegd. 
 
Goed bereikbaar
De verbijzonderingen hebben met elkaar 
gemeen dat ze met de auto prima bereikbaar 
zijn. De meeste voorzieningen kunnen door 
middel van een weg, die vanuit de omgeving Park 
Lingezegen insteekt, worden bereikt. Daarmee 
blijft de overlast binnen het park beperkt. Zo sluit 
het Kasteelterrein in De Park aan op de Grote 
Molenstraat en de recreatieboulevard langs de 
Rijkerswoerdse Plassen op een verlenging van de 
Lingestraat.   
Parkeervelden, veelal op onopvallende wijze 
middels verhardingen van grasbeton in de 
bermen van de wegen gesitueerd, bieden de 
recreanten parkeergelegenheid. Op Landgoed 
Doornik en in het oostelijke deel van Waterrijk 
Oost zijn kleinere parkeervelden voorzien.      

recreatieboulevard
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p

omgeving Ressen

idylle Waterrijk

Kasteelveldopenlucht klaslokaal in De Woerdt

verbijzonderingen
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Meubilair en kunstwerken in Parkstijl
Voor Park Lingezegen is een aparte meubilairlijn 

ontworpen. Hierin hebben naast gebruikelijke 

objecten als banken, hekjes en palen ook 

kunstwerken als bruggen een plek gekregen.  

Voor alle in het kader van het parkontwerp 

benodigde buitenmeubilair en kunstwerken 

wordt de Parkstijl toegepast. Hiermee gaat 

het park zich ten opzichte van de omgeving 

onderscheiden, de recreant weet dat hij in Park 

Lingezegen is.            
 
Inspiratiebron
De Parkstijl is geïnspireerd op in de streek 
voorkomende uitingen van zelfwerkzaamheid 
van boeren en plattelandsbewoners. 
Praktisch alle meubilair wordt samengesteld 
uit meniebruin gekleurde H-profielen en 
houten balken. Voor de Parkstijl is tevens een 
spijkerschrift ontwikkeld. Op het meubilair 
en de kunstwerken wordt veelal een Park 
Lingezegenzegel (LZ) aangebracht.          

Minder objecten
Weliswaar kent de catalogus wel 50 verschillende 
elementen, in de praktijk kan met omstreeks 
15 tot 20 soorten meubilair worden volstaan. 
Met een grenspaal, een fietshek, een bank, een 
picknickbank, een poortje, een grotere poort, 
enkele typen paaltjes en een informatiebord ben 
je al een heel eind. 
In de deelgebieden dichtbij de kernen worden 
het meubilair en de kunstwerken vaker toegepast 
dan in de deelgebieden Landbouwland en De 
Buitens. Langs het Romeinse Lint, langs de 
wandelingen door Het Waterrijk en Landgoed 
Doornik staan straks op gerichte plaatsen 
bankjes en een enkele keer een picknickset. 
In het Waterrijk worden ten behoeve van het 
oversteken van de waterlopen de meeste 
bruggetjes geplaatst. 
Het streven is om het buitenmeubilair tot een 
minimum te beperken. We zijn in de natuur, dan 
hoeft het niet vol te staan met objecten. Waar 
mogelijk worden de verschillende benodigde 
meubels in de nabijheid van elkaar geplaatst. 
Daarmee blijven grote delen van het park vrij van 
meubilair.  

Onopvallend
De situering van de banken en andere objecten 
mag een zekere terloopsheid kennen. Niet 
bovenop de kruising, maar even los ervan. 
Niet pal op het uitzicht, maar even ernaast. 

Hoe minder opvallend het meubilair en de 
kunstwerken in het landschap staan hoe beter ze 
in het parklandschap zijn geïntegreerd. 
Het maken van de kunstwerken is ten dele 
maatwerk; niet elke oversteek over een 
waterloop heeft dezelfde afmetingen. Op enkele 
plaatsen wordt op basis van de principes van de 
Parkstijl een nieuw kunstwerk ontworpen. In het 
oostelijke deel van Het Waterrijk een kijkscherm 
bijvoorbeeld.

bruggen in loop van weg, doorlopende groene taluds
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meubilair terloops langs de weg, uitzicht vrij

kunstwerken en parkmeubilair

 even los van de kruising
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III
Inrichtingsprincipes

Basis voor uitwerking en uitvoering
De set inrichtingsprincipes is het meest concrete 
en gedetailleerde niveau van het kwaliteitskader. 
Achtereenvolgens worden de paden, de 
waterlopen en het groen behandeld. Aan de hand 
van de in dit hoofdstuk geschetste principes 
kunnen de ontwerpen voor de deelgebieden 
nader worden uitgewerkt. Voor de uitvoering 
vormen de principes het toetsingskader. Voor 
de principes wordt ingegaan op de maatvoering, 
de materiaaltoepassingen en de peilen. Voor het 
groen komt ook het beheer aan bod. Immers 
het beheer is medebepalend voor het te behalen 
eindbeeld.
Waar dit omwille van de samenhang binnen het 
park gewenst is garanderen de principes eenheid. 
Een aantal principes laat ruimte voor verschillen 
in de uitwerking, bijvoorbeeld in de maatvoering, 
het plantverband of in de sortimentskeuze. 
Afwijkingen op de inrichtingsprincipes zijn 
denkbaar, mits beargumenteerd. Bij voorkeur 
worden afwijkingen alleen op de hot spots, de 
meest in het oog springende plekken van het 
park aangebracht. Op deze plaatsen mag een 
ontwerp net iets anders uitpakken.  
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RijnWaalpad fietspad klinkerweg pad wandelpad vlonder ruiterpad

breedte 4 m 2 tot 3 m > 3.5 m > 1.5 m > 1.0 m 1 tot 2 m 1 m

berm 2.5 m > 1.0 m > 3.5 m > 1.0 m - - > 1.0 m

materiaal asfalt beton klinkers Grauacke o.g. gras op puin hout en staal zand

kleur donkerrood lichtgrijs donkerbruin = ondergrond - huisstijl -

afschot tonrond 2.5% op 1 oor 2.5% tonrond 2.5% tonrond 2.5% tonrond 2.5% - -

verlichting ja - - - - - -

Paden
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logo RijnWaalpad in Park Lingezegen

door de velden

langs het riet, groene wal

PADEN RijnWaalpad

breedte 4 m

berm • 2.5 m waarvan 1 m obstakelvrij
• aan weerskanten asfalt 1 m goed 
drainerend zandmengsel met drain

materiaal asfalt

kleur donkerrood

afschot tonrond 2.5%

verlichting 6 m hoog armatuur

bijzonder • logo in verharding
• groene fietscomfort verhogende 

maatregelen
• berm kleurt mee met omgeving

• parkmeubilair?
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door de velden

langs weg

fietspaden in beton

PADEN fietspad

breedte 2 tot 3 m

berm • > 1.0 m 
• langszij 1 m goed drainerend 

zandmengsel met drain

materiaal beton met bezemstreek

kleur lichtgrijs

afschot op 1 oor 2.5%

0

1

5
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in een laan

straatbakstenen

PADEN klinkerweg

breedte > 3.5 m

berm • > 3.5 m
• aan weerskanten klinkerweg 1 m goed 

drainerend zandmengsel met drain

materiaal • straatbaksteen
• dik- en keiformaat

straatverband keperformaat

kleur donkerbruin

opsluiting verlaagde trottoirband 13/15

afschot tonrond 2.5%

0

1
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halfverharding

door het bos

door de velden

PADEN pad

breedte > 1.5 m

berm > 1.0 m

materiaal Grauacke o.g.

kleur als ondergrond

afschot tonrond 2.5%

cunetopbouw granulaat  4- 32 fractie

0

1

5
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door het bos

graspad

door de velden

PADEN wandelpad

breedte > 1.0 m

materiaal puin onder gras

afschot tonrond 2.5%

cunetopbouw granulaat  4- 32 fractie

0

1

5
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houten vlonder

door de rietvelden

PADEN vlonder

breedte 1 tot 2 m

materiaal • hout, eventueel onderbouw in staal
• inlandse houtsoorten met FSC-keurmerk 

(géén hardhout i.v.m. onduidelijkheid 
omtrent duurzaamheid productiewijze)

kleur huisstijl (Landlab)

bijzonder • 2 x voetenplank langszij
• zwevende constructie: > 0.5 m boven 

maaiveld

PADEN ruiterpad

breedte 1 m

berm > 1.0 m

materiaal zand

cunetopbouw • > 0.5 m zand
• op de klei: dikker zandpakket aanbrengen 

en drain naar aangrenzende waterloop

0

1
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Waterlopen

Linge zeeg sloot greppel oeverwal greppel kom

breedte waterloop > 10 m > 4 m > 4 m - -

beschoeiing 1 zijde - - - -

breedte rietoever > 8 m > 4 m - - -

schouwpad  2 x 4 m 2 x 4 m - - -

bovenwatertalud > 1:2.5 > 1:2.5 > 1:5 flauw steil

onderwatertalud > 1:2 > 1:2 > 1:5 flauw steil

waterdiepte > 1 m > 1 m > 1 m - -

winterpeil laag vast hoog - -

zomerpeil hoog vast (kan uitzakken) laag - -
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Water
• de Linge

• zegen
• sloten

• greppels
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WATERLOPEN Linge

breedte waterloop > 10 m

breedte rietoever > 8 m

schouwpad •  2 x 4 m
• minstens 1 toegankelijk

bovenwatertalud > 1:2.5 

onderwatertalud > 1:2

waterdiepte • minstens 1 meter
• 0.20 m -  1 m ecologische oever

winterpeil laag

zomerpeil hoog

beschoeiing 1 zijde
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bestaande situatie

langs Het Waterrijk

langs De Park
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bestaande situatie

zeeg met ecologische oever langszij

WATERLOPEN zeeg

breedte waterloop > 4 m

breedte rietoever > 4 m

schouwpad •  2 x 4 m
• in principe 1 publiek toegankelijk

bovenwatertalud > 1:2.5 

onderwatertalud > 1:2

waterdiepte • minstens 1 meter
• 0.20 m -  1 m ecologische oever

winterpeil vast

zomerpeil vast (kan uitzakken)

0

1

5
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WATERLOPEN greppel oeverwal greppel kom

bovenwatertalud flauw steil

onderwatertalud flauw steil

0

1

5



WATERLOPEN sloot

breedte waterloop > 4 m

bovenwatertalud > 1:5

onderwatertalud > 1:5

waterdiepte > 1 m

winterpeil hoog

zomerpeil laag

bijzonder • doorvaarhoogte > 1 m

lofzang op de betuwe62
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bestaande sloot

nieuwe sloot

sloot in bos krijgt structuurrijke zoom

diep water in sloten
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Groentypen

BOSSEN zachthoutooibos vochtig elzenrijk 
iepen-essenbos

iepen-essenbos

grondverzet afgraven tot 10 cm 
onder winterpeil

afgraven tot 10 cm 
boven winterpeil

ophogen tot 120 cm 
boven winterpeil

profilering tonrond & rabatten tonrond & rabatten -

winterpeil +10 cm -10 cm > -120 cm

zomerpeil < -75 cm < -75 cm > -120 cm

soorten PNV PNV PNV

plantmateriaal bosplantsoen 60/80 bosplantsoen 60/80 bosplantsoen 60/80

plantafstand 1 stuks per m2 1 stuks per m2 1 stuks per m2

begroeiing bloemrijke, ruige 
onderbegroeiing

struik- en kruidlaag struik- en kruidlaag

beheer afzetten of dunnen selectief dunnen selectief dunnen

VELDEN overjarig riet inundatieriet glanshaverhooiland kamgrasweide

grondverzet afgraven tot 25 cm 
onder winterpeil

afgraven tot 10 cm 
onder zomerpeil

- -

profilering tonrond & rabatten tonrond & rabatten tonrond & rabatten tonrond & rabatten

winterpeil + 25 cm + 30 cm -45 en -60 cm -45 en -60 cm

zomerpeil droogval gestuurd droog laten 
vallen i.v.m. beheer

tussen -20 cm en -95 
cm

tussen -20 cm en -95 
cm

soorten riet riet bloemrijk gras bloemrijk gras

plantmateriaal 20-30 cm stekken 20-30 cm stekken zaaimengsel n.t.b. zaaimengsel n.t.b.

plantafstand 0.3 x 0.3 m in 
driehoeksverband

0.3 x 0.3 m in 
driehoeksverband

- -

begroeiing wilgenopslag en ruigte - - -

beheer per 4 tot 5 jaar maaien 
en afvoeren

per 10 tot 15 jaar 
maaien en afvoeren

jaarlijks maaien en 
afvoeren

eerste 5 jaar jaarlijks 
maaien en afvoeren, 

daarna begrazen

OPGAAND laan in kom laan op oeverwal boomakker boomgaard

grondverzet - - - -

profilering - - - -

winterpeil - - - -

zomerpeil - - - -

soorten wilg, populier, es linde, eik, kastanje PNV fruitsoorten

plantmateriaal • maat 18-20
• kniepalen in driehoek

• maat 18-20
• kniepalen in driehoek

• maat 18-20
• kniepalen in driehoek

• hoogstam
• maat 14-16

• kniepalen in driehoek

plantafstand • 1 tot 2 rijen bomen
• > 4 m hart op hart

• 2 tot 6 rijen bomen
• > 4 m hart op hart

• wildverband • blok- of 
driehoeksverband

• > 8 m hart op hart

begroeiing bloemrijke berm bloemrijke berm bloemrijke weide bloemrijke weide

beheer snoeien 
(locatiespecifiek)

snoeien 
(locatiespecifiek)

eventueel dunnen snoeien 
(locatiespecifiek)
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0 100 500 1000 1500 2000 3000

water

poel

 inundatieriet

overjarig riet

zachthoutooibos

elzenrijk essen-iepenbos

essen-iepenbos

elzenhakhout

boomgaard 

boomweide 

laan 

haag

glanshaverhooiland

kamgrasweide

grasruigte

VELDEN overjarig riet inundatieriet glanshaverhooiland kamgrasweide

grondverzet afgraven tot 25 cm 
onder winterpeil

afgraven tot 10 cm 
onder zomerpeil

- -

profilering tonrond & rabatten tonrond & rabatten tonrond & rabatten tonrond & rabatten

winterpeil + 25 cm + 30 cm -45 en -60 cm -45 en -60 cm

zomerpeil droogval gestuurd droog laten 
vallen i.v.m. beheer

tussen -20 cm en -95 
cm

tussen -20 cm en -95 
cm

soorten riet riet bloemrijk gras bloemrijk gras

plantmateriaal 20-30 cm stekken 20-30 cm stekken zaaimengsel n.t.b. zaaimengsel n.t.b.

plantafstand 0.3 x 0.3 m in 
driehoeksverband

0.3 x 0.3 m in 
driehoeksverband

- -

begroeiing wilgenopslag en ruigte - - -

beheer per 4 tot 5 jaar maaien 
en afvoeren

per 10 tot 15 jaar 
maaien en afvoeren

jaarlijks maaien en 
afvoeren

eerste 5 jaar jaarlijks 
maaien en afvoeren, 

daarna begrazen

OPGAAND laan in kom laan op oeverwal boomakker boomgaard

grondverzet - - - -

profilering - - - -

winterpeil - - - -

zomerpeil - - - -

soorten wilg, populier, es linde, eik, kastanje PNV fruitsoorten

plantmateriaal • maat 18-20
• kniepalen in driehoek

• maat 18-20
• kniepalen in driehoek

• maat 18-20
• kniepalen in driehoek

• hoogstam
• maat 14-16

• kniepalen in driehoek

plantafstand • 1 tot 2 rijen bomen
• > 4 m hart op hart

• 2 tot 6 rijen bomen
• > 4 m hart op hart

• wildverband • blok- of 
driehoeksverband

• > 8 m hart op hart

begroeiing bloemrijke berm bloemrijke berm bloemrijke weide bloemrijke weide

beheer snoeien 
(locatiespecifiek)

snoeien 
(locatiespecifiek)

eventueel dunnen snoeien 
(locatiespecifiek)
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• maaiveld afgraven tot onder 10 cm voorjaarspeil
• paden niet afgraven: bestaand maaiveld

bestaand profiel

maximaal 2 maanden per jaar onder water

GROENTYPEN zachthoutooibos

grondverzet afgraven tot 10 cm onder winterpeil

profilering tonrond & rabatten

winterpeil +10 cm

zomerpeil < -75 cm

soorten PNV: Zwarte populier, Schietwilg, 
Katwilg, Amandelwilg

plantmateriaal bosplantsoen 60/80 

plantafstand 1 stuks per m2

begroeiing bloemrijke, ruige onderbegroeiing

beheer afzetten of dunnen

• bestaande situatie
• achtereenvolgens: maaiveld - winterpeil - zomerpeil
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zachthoutooibos: verschillende soorten wilg, zwarte populier met een natte bloemrijke onderbegroeiing

• ‘s zomers daalt grondwaterstand tot onder maaiveld
• rijke onderbegroeiing van kruiden en bloemen

• in voorjaar natte voeten: matige ruigteontwikkeling
• paden droog en beloopbaar

gesloten bostype met natte bloemrijke onderbegroeiing
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• afgraven tot 10 cm boven winterpeil• bestaande situatie
• achtereenvolgens: maaiveld - winterpeil - zomerpeil

IJsvogelvlinder vliegt in halfschaduw: open plekken, bredere 
bospaden en langs bosranden

GROENTYPEN vochtig elzenrijk iepen-
essenbos

grondverzet afgraven tot 10 cm boven winterpeil

profilering tonrond & rabatten

winterpeil -10 cm

zomerpeil < -75 cm

soorten PNV: Gewone es, Gladde iep, Zwarte 
els en in minder mate Zomereik, 

Schietwilg en Kraakwilg

plantmateriaal bosplantsoen 60/80 

plantafstand 1 stuks per m2

begroeiing rijkbloeiende struik- en kruidlaag

beheer selectief dunnen

bestaand profiel
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vochtig elzenrijk essen-iepenbos met een rijke struik- en kruidlaag

• structuurrijk, vochtig bos
• horizontaal en verticaal rijke structuur

elzenrijk essen-iepenbos: habitat IJsvogelvlinder
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toplaag opgebrachte grond uit klei uit diepere lagen, geen invloed bemesting

rijk voorjaarsbeeld

ophogen tot 120cm boven voorjaarspeil

GROENTYPEN iepen-essenbos

grondverzet ophogen tot 120 cm boven winterpeil

profilering -

winterpeil > -120 cm

zomerpeil > -120 cm

soorten PNV: Gewone es, Gladde iep, Zome-
reik, Schietwilg, Zoete kers, Gewone 

vlier, Vogelkers, Kamperfoelie en 
Hazelaar

plantmateriaal bosplantsoen 60/80

plantafstand 1 stuks per m2

begroeiing struik- en kruidlaag

beheer selectief dunnen

• bestaande situatie
• achtereenvolgens: maaiveld - winterpeil - zomerpeil
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iepen-essenbos: variatie tussen hoog en laag geboomte, afwisseling tussen open en dicht

essen-iepenbos

• structuurrijk bos
• horizontaal en verticaal rijke structuur
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• maaiveld afgraven tot iets boven zomerpeil
• paden niet afgraven: bestaand maaiveld

GROENTYPEN overjarig riet

grondverzet afgraven tot 25 cm onder winterpeil

profilering tonrond & rabatten

winterpeil + 25 cm

zomerpeil onder maaiveld: droogval

soorten riet

plantmateriaal 20-30 cm stekken

plantafstand 0.3 x 0.3 m in driehoeksverband

begroeiing wilgenopslag en ruigte

beheer per 4 tot 5 jaar maaien en afvoeren

bijzonder • 10% verhoogd maaiveld: wilgen- en 
ruigteopslag

• watergangen van minstens 1 m 
diepte i.v.m. droogval

• bestaande situatie
• achtereenvolgens: maaiveld - winterpeil - zomerpeil

bestaand profiel
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overjarig riet, wilgenopslag en ruigteontwikkeling

• aan eind winterenkele decimeters water op maaiveld
• paden droog en beloopbaar

gedurende de zomer vallen rietlanden enkele weken droog

rietland met struweel



bestaand profiel
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• maaiveld afgraven tot iets onder natuurlijk zomerpeil
• paden niet afgraven: bestaand maaiveld

GROENTYPEN inundatieriet

grondverzet afgraven tot 10 cm onder zomerpeil

profilering tonrond & rabatten

winterpeil + 30 cm

zomerpeil boven maaiveld: jaarrond onder water

soorten riet

plantmateriaal 20-30 cm stekken

plantafstand 0.3 x 0.3 m in driehoeksverband

begroeiing -

beheer per 10 tot 15 jaar maaien en afvoeren

bijzonder • watergangen van minstens 1 m diepte 
i.v.m. droogval

• gestuurd droog laten vallen i.v.m. beheer

• bestaande situatie
• achtereenvolgens: maaiveld - winterpeil - zomerpeil
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inundatieriet

rietvelden

jaarrond water, ook in de zomer

stuurbaar peil: af en toe laten droogvallen i.v.m. vernieuwing 
riet en vertering strooisel en oud riet

• aan eind winter, begin voorjaar enkele decimeters water op maaiveld
• paden droog en beloopbaar
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GROENTYPEN glanshaverhooiland

grondverzet -

profilering tonrond & rabatten

winterpeil -45 en -60 cm

zomerpeil tussen -20 cm en -95 cm

soorten bloemrijk gras

plantmateriaal zaaimengsel n.t.b.  (Medigran o.g.)

plantafstand -

begroeiing -

beheer jaarlijks maaien en afvoeren

glanshaverhooiland

hooien
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GROENTYPEN kamgrasweide

grondverzet -

profilering tonrond & rabatten

winterpeil -45 en -60 cm

zomerpeil tussen -20 cm en -95 cm

soorten bloemrijk gras

plantmateriaal zaaimengsel n.t.b.  (Medigran o.g.)

plantafstand -

begroeiing -

beheer eerste 5 jaar jaarlijks maaien en 
afvoeren, daarna begrazen

graasbeheer leidt uiteindelijk tot kamgrasweide

hooien, dan begrazen
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GROENTYPEN laan in kom

grondverzet -

profilering -

winterpeil -

zomerpeil -

soorten wilg, populier, es

plantmateriaal • maat 18-20
• kniepalen in driehoek

plantafstand • 1 tot 2 rijen bomen
• > 4 m hart op hart

begroeiing bloemrijke berm

beheer snoeien (locatiespecifiek)

bijzonder hoger opkronen: doorzicht

opgekroonde bomen in ijle bomenrijen en -lanen

doorzicht onder ijle bomenrij van hoger opgekroonde bomen
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GROENTYPEN laan op oeverwal

grondverzet -

profilering -

winterpeil -

zomerpeil -

soorten linde, eik, kastanje

plantmateriaal • maat 18-20
• kniepalen in driehoek

plantafstand • 2 tot 6 rijen bomen
• > 4 m hart op hart

begroeiing bloemrijke berm

beheer snoeien (locatiespecifiek)

robuuste laan

massievere lanen



lofzang op de betuwe80

GROENTYPEN boomweide

grondverzet -

profilering -

winterpeil -

zomerpeil -

soorten PNV

plantmateriaal • maat 18-20
• kniepalen in driehoek

plantafstand wildverband

begroeiing bloemrijke weide

beheer eventueel dunnen

in wildverband, laag vertakkend

boomweide
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GROENTYPEN boomgaard

grondverzet -

profilering -

winterpeil -

zomerpeil -

soorten fruitsoorten

plantmateriaal • hoogstam
• maat 14-16

• kniepalen in driehoek

plantafstand • blok- of driehoeksverband
• > 8 m hart op hart

begroeiing bloemrijke weide

beheer snoeien (locatiespecifiek)

in de boomgaard

hoogstamboomgaard verschillende plantverbanden



Beeldplan Regionaal Park Lingezegen
van boomsoort tot vergezicht

veenenbos en bosch landschapsarchitecten, mei 2008

Deelgebied De Woerdt en Ecologische Zone
Definitief Ontwerp Basisuitrusting - concept

Feddes/Olthof Landschapsarchitecten, juni 2011

De Linten Park Lingezegen 
Definitief Ontwerp 

Dienst Landelijk Gebied, april 2011

Het Waterrijk - Park Lingezegen
Inrichtingsschets/concept

veenenbos en bosch landschapsarchitecten, april 2011

Milieueffectrapport Park Lingezegen
DHV, Provincie Gelderland, 2009

Oevers Rijkerswoerdse Plassen - Park Lingezegen
Schetsontwerp

veenenbos en bosch landschapsarchitecten, september 2010

Ontwerp Basisuitrusting De Park - Park Lingezegen
Definitief Ontwerp

Abe Veenstra Landschapsarchitect, juni 2011

Park Lingezegen Handboek Meubilair
Landlab, juni 2010

Park Lingezegen 
Intergemeentelijke Structuurvisie

SAB & DHV, februari 2010

Quick Wins Park Lingezegen
DLG-Oost, Arnhem, 2010
 
Recreatiestrip Waterrijk - Park Lingezegen 
Schetsontwerp

veenenbos en bosch landschapsarchitecten, februari 2010

Voorontwerp bestemmingsplan Overbetuwe 
SAB, gemeente Overbetuwe, 2010
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Bronnen
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