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De Park

Park Lingezegen wordt een ‘landschappelijk’ park waarbij 
de verschillende sferen van het betuwse (cultuur-)land-
schap straks terug te vinden zijn. De bestaande kwalitei-
ten van het landschap vormen dan ook een belangrijk 
vertrekpunt voor het ontwerp. 

Ook voor deelgebied De Park geldt dat versterking van 
bestaande landschappelijke karakteristieken een be-
langrijke insteek is. Daarnaast wordt er echter een aantal 
nieuwe structuren en elementen toegevoegd die van 
dit gebied een bijzonder park zullen maken. Zo wordt er 
in De Park een evenemententerrein gerealiseerd, wordt 
er een bijzondere recreatieve route gemaakt en zal een 
nieuwe ecologische verbindingszone worden aangelegd. 
Deelgebied De Park wordt daarmee een bijzonder deel-
gebied van Park Lingezegen, in de directe nabijheid van 
het stedelijk gebied van zowel  Arnhem als Elst.

Park Lingezegen is een landschapspark in aanleg van 
ongeveer 1.500 ha, tussen Arnhem en Nijmegen.
 ‘De Park’ is het meest westelijk gelegen deelgebied van 
Park Lingezegen tussen de Arnhemse wijk Schuytgraaf 
en Elst. Het gebied wordt aan de oostzijde begrensd 
door de Rijksweg-Noord en aan de oostzijde door de 
Grote Molenstraat. De Linge en het spoor doorsnijden 
het gebied. 

Voor deelgebied  ‘De Park’  is een ontwerp gemaakt dat 
in deze folder wordt toegelicht. Het gaat hier om de 
zogenaamde ‘basisuitrusting’: een groene, recreatieve 
hoofdstructuur die op korte termijn gerealiseerd gaat 
worden. Voor het gebied buiten deze hoofdstructuur is 
een ‘streefbeeld’ ontwikkeld waarvan het de bedoeling 
is dat dit met behulp van particuliere initiatieven op 
termijn nader wordt ingevuld. 

Concept

De Park is in de huidige situatie al een vrij gevarieerd 
landschap met enkele boomgaarden, bosblokken en 
boerderijen. In het westelijk deel van het gebied ligt een 
deel van de golfbaan Welderen. Hoewel in de directe na-
bijheid van zowel Schuytgraaf als Elst is De Park momen-
teel vrijwel niet toegankelijk voor recreanten. 

Het concept voor de toekomstige inrichting van het 
gebied is te vatten in drie onderdelen: het kasteel, het lint 
en het mozaïek.  
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Centraal in het gebied ligt een voormalig kasteelterrein; 
de naamgever van het gebied (‘De Perk’). De contouren 
van het terrein zijn nog terug te vinden, maar verder 
herinnert weinig aan het bijzondere verleden. Deze 
oude plek wordt nieuw leven ingeblazen en vormgege-
ven als de centrale ontmoetingsplek binnen het gebied. 
Het terrein wordt ingericht als evenemententerrein 
en wordt door middel van monumentale lanen in alle 
windrichtingen met zijn omgeving verbonden. 

In de romeinse tijd liep een voorloper van de Rijn door 
dit gebied. In de ondergrond zijn de oude stroomgor-
dels nog terug te vinden. Wie goed kijkt ziet daarvan 
ook weer sporen terug in oude watergangen en de 
verkaveling van het gebied. Deze historische gegeven-
heden worden aangegrepen om een nieuwe landschap-
pelijke structuur te maken die het gebied doorkruist. Dit 
‘lint‘ krijgt meerdere betekenissen. Het wordt ontwik-
keld tot een extensief begraasde struin-weide, met op 
enkele plekken poelen daarbinnen. Het geeft daarmee 
vorm aan de gewenste ecologische verbindingszone 
door het gebied en sluit direct aan op de vergelijkbare 
structuur in Schuytgraaf: de Lange Weide. De open 
ruimte van het lint maakt lange zichtlijnen door het 
gebied mogelijk, met in noordelijke richting de stuwwal 
en in het zuiden de kerktoren van Elst. Tot slot wordt 
een bijzondere recreatieve route aan het lint gekoppeld: 
het circuit. Dit vrijliggend pad wordt een aantrekkelijke 
rondgaande structuur voor allerlei actieve vormen van 
recreatie, zoals � etsen en skeeleren, en legt de verbin-
ding met Elst en Schuytgraaf. 

Het concept voor de Park zet in op het verder verster-
ken van de bestaande landschappelijke karakteristie-
ken door aanleg van nieuwe boomgaarden, houtwal-
len en bospercelen. Het landschapsmozaïek wordt 
versterkt. Daarbij krijgt vooral de recreatieve ont-
sluiting van het gebied aandacht; er worden nieuwe 
aantrekkelijke verbindingen gemaakt tussen De Park 
en de directe omgeving. 
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Kasteelplaats
De kasteelplaats is de plek waar in het verleden het Hhuis de 
Park heeft gestaan. De plek wordt ingericht als picknick- en 
bloemenweide. 

Proeftuin
Het voormalige voorterrein wordt een ‘proeftuin’: een omhaag-
de ruimte waarin verschillende (eetbare) gewassen geteeld 
kunnen worden en die een educatieve functie kan vervullen.  

Het Circuit
De Weide wordt begrensd door een bijzondere recreatieve 
structuur: het circuit. Dit circuit is een vrijliggend pad dat zich 
bij uitstek leent voor actieve vormen van recreatie, zoals � etsen 
en skeeleren. Bijzonder is de hoogteligging: het pad verheft 
zich op enkele plekken enigszins boven het landschap. Op de 
hoogste delen zijn markante verblijfsplekken gemaakt onder 
een dak van tamme kastanjebomen. Het circuit vormt een zelf-
standige rondgang binnen de Park maar sluit ook direct aan op 
routestructuren in Elst en Schuytgraaf. Het circuit legt daarmee 
een belangrijke verbinding tussen deze twee aangrenzende 
woongebieden. In Schuytgraaf ligt, in een wat andere vorm, 
een vergelijkbare structuur (het betuws ciruit), waardoor er 
meerdere ‘lussen’ zijn te maken.   

Waterlopen
Ten westen van de Weide en het Circuit wordt een nieuwe 
watergang gemaakt. Deze waterloop verbindt de Linge met het 
watersysteem ten zuiden en westen van Schuytgraaf en gaat 
een functie vervullen in de watervoorziening van fruittelers bij 
Driel.  De waterloop krijgt een brede rietoever en geeft daar-
mee ook invulling aan de natte component van de ecologische 
verbinding. De waterloop is toegankelijk voor kanoërs en langs 
het schouwpad kan gewandeld worden. Ook de Linge krijgt 
een natuurvriendelijke oever.  

De Weide
In het verlengde van de Lange Weide (de droge ecologi-
sche verbindingszone in Schuytgraaf ), wordt in de Park een 
soortgelijke structuur gemaakt. De Weide is een doorgaande 
open ruimte dwars door het gebied, die het patroon van oude 
stroomgordels van de Rijn volgt. De Weide maakt deel uit van 
de ecologische verbindingszone en bestaat uit kruidenrijk 
grasland met op de lagere plekken enkele poelen. De weide 
zal extensief begraasd worden. Wandelaars mogen door het 
gebied struinen. De Weide maakt lange zichtlijnen mogelijk 
door het gebied zelf, maar ook naar de verre omgeving zoals 
richting stuwwal. 

Kasteelterrein
Het historische kasteelterrein wordt zichtbaar gemaakt door 
een omzoming met grote zilveresdoorns. Geïnspireerd op de 
historische terreinindeling wordt er ook in de nieuwe situatie 
een driedeling gemaakt: een grote weide die als evenemen-
tenterrein dienst kan doen en ten zuiden daarvan een tweetal 
kleinere velden; de kasteelplaats en de proeftuin. De drie delen 
worden middels ondiepe greppels van elkaar gescheiden.

Lanen
Het kasteelterrein wordt door een viertal lanen verbonden 
met de omgeving.  Het oude notenlaantje wordt weer in ere 
hersteld en krijgt aanvullende bomenrijen naast de bestaande 
bomen. De laan gaat voor � etsers de verbinding vormen met 
de Rijksweg Noord en het Waterrijk. Hiertoe wordt er een � ets-
tunneltje onder het spoor gemaakt. 
De bestaande weg die vanaf het kasteelterrein in zuidelijke 
richting naar de Grote Molenstraat loopt wordt omgevormd 
tot een nieuwe laan met aan weerszijden van de weg twee 
rijen lindebomen. Het vormt een belangrijke entree tot het 
kasteelterrein en is ook voor auto’s toegankelijk.  Er is voorzien 
in de mogelijkhied om (tijdens evenementen) tijdelijk tussen 
de bomen in de laan te kunnen parkeren. In westelijke richting 
is een vergelijkbare laan ingetekend die over de bestaande 
golfbaan loopt en aansluit op de Grote Molenstraat. In overleg 
met de golfbaanondernemer wordt nog verkend of en zo ja 
onder welke voorwaarden deze laan realiseerbaar is.
De noordelijke laan bevindt zich niet binnen het plangebied, 
maar maakt deel uit van direct aangrenzende groenstructuur 
van Schuytgraaf, waar over grote lengte langs de lange weide 
een nieuwe laanstructuur zal worden gerealiseerd.


