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3.1 Opgave Park Lingezegen
Park Lingezegen betekent een kwalitatieve impuls voor
de stadsregio Arnhem-Nijmegen als aantrekkelijke regio
om in te wonen en te werken. Het vormt een direct
uitloop- en recreatiegebied voor de omwonenden. Vanuit
huis moeten mensen gemakkelijk het park in kunnen
en er een ommetje kunnen maken. Bovendien is het
park tevens bedoeld voor mensen uit de regio en zal
daarmee aanvullend zijn op de bestaande recreatie- en
natuurgebieden in de regio.
Park Lingezegen moet een vanuit recreatief oogpunt
aantrekkelijk, afwisselend en goed beleefbaar landschap
worden met daarin diverse recreatieve trekkers. Ten
behoeve daarvan wordt een uitnodigend landschap
ontwikkeld dat voor wandelaars en fietsers goed
ontsloten is middels een recreatief routenetwerk en
waar het autoverkeer zich naar de randen van het park
terugtrekt. Er moet een landschap ontwikkeld worden dat
de recreatieve druk kan verdragen en opvangen. Het is
echter niet de bedoeling dat er een pretpark ontstaat.
Het karakteristieke ‘Betuwse’ landschap staat voorop en
daarin is ruimte voor diverse vormen van recreatie van
uiteenlopende intensiteit, variërend van faciliteiten voor
(buiten) sport, een museum of pocketparks (recreatief
aantrekkelijke cultuurhistorisch of archeologisch
waardevolle plekken) tot recreatiegebieden met een zeer
extensief gebruik waar de natuur voorop staat.
In het plangebied dienen tevens ontbrekende schakels van
de ecologische hoofdstructuur te worden gerealiseerd.
Door het aanleggen van ecologische verbindingszones
kunnen de Veluwe, Meinerswijk/Stadsblokken, de
Ooijpolder en de stuwwallen van het Rijk van Nijmegen
met elkaar worden verbonden. Park Lingezegen vult als
het ware het gat op tussen deze vermaarde gebieden
en maakt zo onderdeel uit van het nationale netwerk
van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur.
Zeldzame planten en diersoorten krijgen zo een groter
aaneengesloten leefgebied. Daarmee bijdragend aan
een meerwaarde voor de omringende natuur- en
recreatiegebieden.
Door het veranderende klimaat en als gevolg van
verstedelijking en verharding is voorts meer ruimte nodig
om tijdelijk water te bergen bij hevige neerslag. In het
gebied tussen Arnhem en Nijmegen dient ruimte te worden
gereserveerd voor het periodiek bergen van water.
Deels kunnen voorgaande doelstellingen en belangen in
samenhang worden gerealiseerd.
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3.2 Te realiseren doelen
De intergemeentelijke structuurvisie heeft tot doel het
streefbeeld tot 2025 vast te leggen. Dat betekent dat de
gewenste ruimtelijke en functionele ontwikkelingsrichting
worden geschetst en aan welke uitgangspunten
en randvoorwaarden de nadere uitwerkingen en
initiatieven zouden moeten voldoen. Initiatieven,
ideeën en planuitwerkingen zullen getoetst worden
aan de uitgangspunten en randvoorwaarden van de
structuurvisie.
Concrete doelen waar de gemeenten Overbetuwe en
Lingewaard met deze intergemeentelijke structuurvisie
invulling aan wensen te geven, zijn de realisatie van:
1500 hectare groen gebied als contramal van het zich
uitbreidende stedelijke gebied welke voorziet in de
recreatieve behoefte van de (toekomstige) bewoners van
de stadsregio Arnhem-Nijmegen;
een ecologische verbindingszone tussen de Waal en de
Rijn als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur;
waterberging van tijdelijk overtollig water als gevolg van
het veranderde klimaat, verstedelijking en toenemende
verharding.
De openbaar toegankelijke gebieden, de zogenaamde
publieke uitrusting (of ‘basisuitrusting’), zullen door
de overheid worden gerealiseerd. Tot eind 2013 wordt
rekening gehouden met de realisatie van 370 hectare
basisuitrusting. Het uiteindelijke streefbeeld voor het
jaar 2025 beoogt de realisatie van 500 ha in te richten
openbaar toegankelijk gebied. De 130 hectare te realiseren
gebied na 2013 zal met name tot stand komen via
particuliere initiatieven.
Buiten de met publieke middelen in te richten gebieden
worden particulieren uitgenodigd en gestimuleerd om
initiatieven te realiseren die bijdragen aan de integrale
doelstellingen van Park Lingezegen als opgenomen in
deze visie.
In de hoofdstuk 5 over de wijze van uitvoering en
haalbaarheid wordt inzichtelijk gemaakt welke ruimtelijke
ontwikkelingen horen bij de publieke uitrustingen tot 2013
en na 2013 en op welke wijze deze gerealiseerd zullen
worden.

3.3 Visie op hoofdlijnen
In deze paragraaf wordt een nadere invulling gegeven
aan de beleidsopgaven uit paragraaf 3.2 door deze
thema-gewijs uit te werken in de concrete visie met
uitwerkingsvoorstellen. Deze worden in hoofdstuk 4
omgezet in meer uitvoeringsgerichte zaken.
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Landschappelijke deelgebieden

3.3.1 Landschap
Het landschap vormt een belangrijke drager van de
ontwikkeling van Park Lingezegen. Een gevarieerd en
afwisselend landschap heeft een grote aantrekkingskracht
op recreanten. Zeker een kleinschalig meer besloten
landschap met veel groen wordt als zeer aantrekkelijk
ervaren. In Park Lingezegen wordt het huidige homogene
landschap omgevormd tot een gevarieerd en afwisselend
landschap waarin het karakter van het rivierengebied
en de Betuwe tot uitdrukking wordt gebracht. Er wordt
voortgebouwd op de reeds aanwezige karakteristieke
elementen en structuren en de oorspronkelijke begrenzingen
en overgangen tussen de stroomrug, oeverwal en
komgronden. Op basis hiervan worden in Park Lingezegen
vijf landschappelijke deelgebieden onderscheiden welke
worden verbonden door een hoogwaardig recreatief
routenetwerk. Elk deelgebied onderscheidt zich met een
eigen karakteristieke landschappelijke opbouw, functie
en sfeer. Ingezet wordt op het handhaven, versterken
en ontwikkelen van de (potentiële) landschappelijke
kwaliteiten en verscheidenheid. Door het versterken
van het groene karakter worden landschappelijke en
infrastructurele lijnen ruimtelijk herkenbaar. Dit draagt
bij aan de verbindende functie en de herkenbaarheid

in de totale structuur van het park. In het Masterplan
Park Lingezegen worden de volgende vijf deelgebieden
onderscheiden:
De Park: op de overgangsgronden van de kom naar
de stroomrug, in het meest westelijke deel van het
plangebied, wordt gestreefd naar het ontwikkelen van een
kleinschalig en afwisselend mozaïeklandschap van lanen,
bospercelen en weides. Landschappelijke verdichting van
dit nu vrij open landschap zorgt voor een aantrekkelijk
uitloopgebied.
Waterrijk: de Rijkerswoerdse Plassen en de aangrenzende
komgronden, zowel ten westen als ten oosten van de
A325 maken deel uit van het Waterrijk. Deze lagere en
nattere gebieden zijn aangewezen als EHS natuur, met
uitzondering van de recreatieplassen Rijkerswoerdse
Plassen. De sfeer en het beeld van het landschap zal hier
totaal veranderen. De ruimtelijke structuur wordt bepaald
door water, rietlanden, moeras en bos, refererend aan het
landschap voordat de komgronden werden ontgonnen.
Deze elementen wisselen elkaar in robuustere grote
eenheden af waardoor een aantrekkelijk en afwisselend
gebied ontstaat voor flora, fauna en mens.
Landbouwland: de grootschalige open- en weidsheid van
de komgebieden en de agrarische activiteit blijven het
karakter van dit gebied bepalen. De groene linten van
de Linge en de Breedlersestraat begrenzen en omlijsten
dit open gebied. Het gebied vormt een contrast met de
omringende meer besloten deelgebieden.
De Buitens: op de stroomrug tussen de kern Bemmel
en het Landbouwland wordt een kleinschaliger
mozaïeklandschap ontwikkeld. De openheid tussen de
linten verdwijnt en de ruimtelijke structuur en sfeer
wordt bepaald door boerenerven (oud en nieuw), nieuwe
landgoederen, boomgaarden, weilanden en akkers. De oude
lintstructuren, versterkt door nieuwe laanbeplantingen
langs de Breedlersestraat, Katteleger en de Baal vormen
de groene dragers van dit deelgebied.
De Woerdt: het landschap op de stroomrug ten zuiden van
de Betuweroute wordt ontwikkeld tot stadslandgoed. Een
stevige structuur van bos, boomgaarden en lanen moet
zorgen voor het groene karakter en de samenhang binnen
dit langgerekte deelgebied.
Los van de deelgebieden vormt de Linge in oostwestrichting een belangrijke groen-blauwe drager en
vormt de A325 een sterk bepalende structuur in de noordzuid richting. Een schaalniveau lager vormen waterlopen
zoals de Bemmelse en Huissense Zeeg het verbindende
netwerk tussen de verschillende deelgebieden.
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3.3.2 Ecologie
Park Lingezegen heeft een belangrijke rol in de realisatie
van de ecologische hoofdstructuur. In het plangebied
dienen twee ecologische verbindingszones te worden
gerealiseerd. Een noord-zuid georiënteerde zone die
de waardevolle natuur van de uiterwaarden langs de
Waal en de Rijn met elkaar verbindt en een oost-west
verbinding langs de Linge. Het open houden, ‘vergroenen’
en vrijhouden van bebouwing van het Park is belangrijk
om dit te kunnen realiseren. Dit betekent dat er een
aaneenschakeling van kleinere en grotere, smallere en
bredere natuurelementen moeten worden ontwikkeld om
een goed functionerende ecologische verbindingszone
te realiseren. De modellen IJsvogelvlinder en Rietzanger
zijn hierin leidend. Daarnaast zal er vochtig structuurrijk
loofbos moeten worden ontwikkeld. Aanleidingen in de
ondergrond, watergangen en aanwezige natuurwaarden
vormen de basis voor de locatie en uitwerking van de
verbindingszones. Omdat de ecologische functie op
gespannen voet kan staan met andere gebruiksvormen
wordt waar nodig een zonering van functies toegepast.
Medegebruik voor recreatie, wonen en landbouw is dus
niet overal mogelijk of slechts in een extensieve vorm.
Het goed ecologisch functioneren van de verbinding is
belangrijk en gebaat bij een minimale verstoring door
andere functies voor een optimale natuurontwikkeling. De
resultaten uit het MER zijn medebepalend voor de keuzen
hierin.

3.3.3 Recreatie
Recreatief routenetwerk
Hoofddoel van het realiseren van Park Lingezegen is
het inrichten van een recreatief aantrekkelijk en goed
ontsloten uitloop- en recreatiegebied voor de Stadsregio
Arnhem-Nijmegen. Het landschap van Park Lingezegen
zal geschikt moeten worden gemaakt voor het opvangen
van grote hoeveelheden mensen. Voorzieningen en routes
moeten herkenbaar zijn, logisch op elkaar aansluiten en
gemakkelijk vanuit de stedelijke gebieden te bereiken
zijn. Ten behoeve van de recreatie wordt de realisatie
van een recreatief aantrekkelijk en veilig routenetwerk
met doorgaande verbindingen van noord naar zuid en
van oost naar west. Daarbij wordt aansluiting gezocht
op de bestaande doorgaande routes in de aangrenzende
gebieden. Om de rust en veiligheid in het plangebied te
waarborgen wordt het autoverkeer zo ver mogelijk naar
de randen van het Park verplaatst. Concrete maatregelen
ter versterking van het recreatieve routenetwerk zijn
onder meer de aanleg van:
•
een samenhangend netwerk van recreatieve
fiets- en wandelpaden met voorzieningen zoals
informatiepanelen, picknickplekken etc.;
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•
•
•

doorgaande noord-zuid en oostwestverbindingen voor langzaam verkeer;
‘ommetjes’ vanuit de direct aangrenzende
stedelijke gebieden;
kano- en ruiterroutes in de daarvoor geschikte
deelgebieden;

De maximaal wenselijke intensiteit van de verschillende
recreatieroutes wordt bepaald door de hoofdfunctie
van de verschillende deelgebieden en de op te vangen
recreatiedruk.

Recreatieve trekkers
Door het realiseren van recreatieve trekkers wordt de
recreatieve waarde van het Park vergroot. In het plangebied
zijn de volgende locaties aangewezen als ontwikkellocatie
voor een grotere publiekstrekker met een intensiever
recreatief karakter:
•
De Park: het Kasteelterrein;
•
Waterrijk: recreatiestrip langs de A325 in de
noordoostelijke hoek van de Rijkerswoerdse
Plassen;
•
Landbouwland: westzijde Karstraat.
Deze locaties zijn gelegen in de nabijheid van de
doorgaande verkeerstructuren aan de randen van het Park.
Voor het Kasteelterrein en de recreatiestrip zullen nieuwe
ontsluitingsmogelijkheden op respectievelijk de Grote
Molenstraat en de A325 moeten worden gerealiseerd.
(nadere toelichting ontsluitingstructuur in de paragraaf
verkeer) Op deze wijze is er nagenoeg geen effect op
de verkeersintensiteit van de bestaande wegen. Er is
nog niet heel exact vastgelegd welke functies passend
zijn op de betreffende locaties. Elke locatie heeft zijn
eigen specifieke mogelijkheden en beperkingen. Vanuit
het functioneren van de ecologische verbindingszone
vormen dit locaties die niet of slechts beperkt verstorend
werken. Wel zijn een zorgvuldige landschappelijke en
stedenbouwkundige inpassing vereist bij het ontwikkelen
van deze locaties. Afhankelijk van de concrete initiatieven,
ideeën en wensen van ondernemers zal de gemeente
afwegen of de ontwikkeling voldoende bijdraagt aan de
doelstellingen van deze visie en of deze voldoet aan de
in het MER en deze visie opgenomen randvoorwaarden en
eventuele wettelijke bepalingen.
Het ontwikkelen van extensieve vormen van dagrecreatie
en kleinschalige verblijfsrecreatie, al dan niet als
nevenfunctie bij agrarische bedrijven, dragen doorgaans bij
aan de recreatieve doelstelling van het Park. Voornamelijk
nieuwe en onderscheidende vormen van recreatie worden
daarbij gestimuleerd, mits aan de randvoorwaarden kan
worden voldaan.

3.3.4 Wonen en werken
In de AMvB Ruimte is Park Lingezegen aangewezen als
Rijksbufferzone. Dit beleid ziet toe op het tegengaan van
een verdere verstedelijking van Park Lingezegen en het
duurzaam in stand houden van de groene ruimte en het
versterken van de recreatieve functie van het plangebied.
Tegelijk biedt de AMvB Ruimte de provincies ruimte om
in een provinciale verordening het planologische regime
voor de rijksbufferzones nader (anders) uit te werken. Het
‘verbod’ op verstedelijking is niet absoluut.
Voor het Park Lingezegen kan gebruik gemaakt worden
van het functieveranderingbeleid zoals dat door de regio
is opgesteld.
De hieruit voortvloeiende regelingen, rood voor
rood en hergebruik van vrijkomende (agrarische)
bedrijfsgebouwen (VAB), staan immers ten dienste van
de omgevingskwaliteit. Wel vereist de AMvB dat er
sprake is van een substantiële afname van bebouwing
en/of verbetering van de omgevingskwaliteit. Deze
structuurvisie legt vast in welke deelgebieden en onder
welke voorwaarden het functieveranderingsbeleid en de
daaruit voortvloeiende rood voor rood en VAB-regelingen
kunnen worden toegepast. Daarnaast kan het toestaan
van nieuwe landgoederen (rood voor groen) in bepaalde
gebieden bijdragen aan de gewenste landschappelijke
ontwikkeling.
Bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten kunnen
eigenaren gebruik maken van één van de regelingen voor
functieverandering; VAB-regeling of rood voor rood.
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Hergebruik vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen
Hergebruik van (agrarische) bedrijfsgebouwen: vrijstaande
waardevolle bedrijfsgebouwen mogen onder voorwaarden
worden hergebruikt voor een nieuwe, binnen de
plandoelstellingen passende, functie. Primaire vereiste is
sloop van onbenutte, niet waardevolle, gebouwen.
Primair doel van de VAB-regeling is het behoud van
waardevolle grote bedrijfsgebouwen en de versterking van
de omgevingskwaliteit door ontstening.
Monumenten hoeven niet te worden gesloopt, maar
komen sowieso in aanmerking voor passend hergebruik in
de vorm van recreatie, wonen of passende niet-agrarische
bedrijfsactiviteiten. Niet monumentale gebouwen
kunnen alleen onder voorwaarden voor een deel worden
hergebruikt. In beide gevallen dienen niet gebruikte
gebouwen te worden gesloopt.

Rood voor rood: na (agrarische)bedrijfsbeëindiging
mag, onder voorwaarde van een substantiële sloop, ter
compensatie een beperkte hoeveelheid burgerwoningen
worden gerealiseerd.
Primaire vereiste is een forse reductie van het bebouwd
oppervlak.
Binnen het Rijksbuffergebied geldt een substantiële
afname van bebouwing als belangrijke doelstelling en
harde eis voor functieverandering.
Met de rood voor rood regeling kan een initiatiefnemer
na beëindiging van de (agrarische) bedrijfsvoering in ruil
voor het slopen van overtollige opstallen een beperkte
hoeveelheid woningen terugbouwen. Dit levert per saldo
een forse afname van de verstening op. Dit wil echter
niet zeggen dat in het gehele Park Lingezegen eenzelfde
beleid ten aanzien van het toepassen van de rood voor
rood regeling geldt. Per deelgebied vindt een afweging
plaats waar wel en waar niet bebouwing vanuit de rood
voor rood regeling mag worden gerealiseerd. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen terugbouwen van
burgerwoningen op het bestaande perceel, of in een
daartoe aangewezen gebied. In beide gevallen zijn strikte
inpassingseisen van kracht.
De bouw van nieuwe woningen is niet in elk deelgebied
mogelijk. Binnen De Park en De Buitens is herbouw op de
slooplocatie mogelijk. Binnen Waterrijk, Landbouwland en
De Woerdt is herbouw op de slooplocatie landschappelijk
gezien niet wenselijk. Indien in deze gebieden bebouwing
wordt gesloopt kan herbouw plaatsvinden in De Buitens.
Herbouw kan op een solitair erf of in een cluster. De
eventuele clusters bestaan uit maximaal 5 woongebouwen
met bijbehorende bijgebouwen. De clusters worden als een
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bebouwingsensemble vormgegeven. De overige eisen die
hiervoor genoemd zijn blijven eveneens van toepassing.

Rood voor groen
Rood voor groen (landgoed onder de Natuurschoonwet):
Als tegenprestatie voor de realisatie van minimaal 5
hectare kwalitatief hoogwaardig landschap en gedeeltelijke
openstelling daarvan mogen onder voorwaarden
een landhuis met bijbehorende bijgebouwen worden
gerealiseerd.
Nieuwe landgoederen mogen ontwikkeld worden wanneer
deze bijdragen aan het versterken van de gewenste groene
en landschappelijke structuur van een deelgebied. Nieuwe
bebouwing is dan op beperkte schaal toegestaan binnen
de aangewezen deelgebieden. Realisering van nieuwe
landgoederen zijn particuliere initiatieven die door de
overheid worden gestimuleerd en vallen dus niet onder
de publieke uitrusting.
Bij het indienen van initiatieven zal getoetst worden aan de
landschappelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden
uit deze intergemeentelijke structuurvisie, evenals de eisen
en randvoorwaarden vanuit verschillende milieuaspecten
en financiële haalbaarheid.

3.3.5 Agrarisch
Het realiseren van een recreatief en ecologisch goed
functionerend gebied brengt in enkele deelgebieden
een grote verandering in het landschap en gebruik met
zich mee. De huidige agrarische functie en inrichting
zal in bepaalde deelgebieden zelfs deels of geheel
verdwijnen. In andere delen vormt de landbouw een
blijvend belangrijke productiefunctie en drager van het
gewenste landschap. Daarbij gaat het dan met name om
grondgebonden landbouw en in het gebied passende
agrarische activiteiten zoals de fruitteelt.
Deels zal de vrijkomende (agrarische) bebouwing gebruikt
kunnen worden voor nieuwe functies die bijdragen aan de
recreatieve doelstelling van het Park.
Voor het gehele Park Lingezegen geldt dat er geen
uitbreiding en nieuw vestiging mag plaatsvinden van
intensieve veehouderij en glastuinbouw, omdat dit niet
bijdraagt aan de gewenste landschappelijke kwaliteit
van het Park. De daarbij behorende bebouwing en erven
passen niet in het recreatieve ‘Betuwse’ landschap en
worden vanuit het aspect milieu tevens als onwenselijk
gezien.

3.3.6 Water
De Linge zorgt in belangrijke mate voor de aan- en afvoer
van het water in Park Lingezegen. De afwatering van het
plangebied verloopt voornamelijk in westelijke richting via
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de Linge. Het overtollige water wordt vanuit de omgeving
onder vrij verval naar de Linge afgevoerd. Samen met
de Linge vormen de sloten en singels een netwerk van
waterlopen waar door middel van stuwen streefpeilen
worden gehandhaafd.
Aan de gronden in Park Lingezegen is een aantal
waterfuncties toegekend. Per functie gelden bepaalde
waterhuishoudkundige randvoorwaarden die gerealiseerd
of in stand gehouden dienen te worden. De inrichting en
het beheer zijn hier in de eerste plaats gericht op een
aanvaardbare grondwaterstand in verband met ontwatering
en beregening.
Het doel is om de waterkwaliteit van de natte natuur te
verbeteren. Ook in andere watergangen en waterlichamen
met een recreatieve of ecologische functie dient de
waterkwaliteit te verbeteren. Het streven is om in alle
grotere watergangen natuurvriendelijke oevers aan te leggen
ten behoeve van de realisatie van ecologische verbindingen
als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.
Het MER geeft aan welke maatregelen nodig zijn om de
taakstelling van de benodigde waterbergingsopgave van
circa 22 hectare te halen. De Linge en de Huissense Zeeg
moeten worden verruimd om de bergingscapaciteit van het
watersysteem te vergroten.

3.3.7 Cultuurhistorie en archeologie
Ten aanzien van cultuurhistorie is het behoud van
monumentale gebouwen en het behoud, herstel en versterking
van cultuurhistorische structuren van belang. Monumenten
worden beschermd vanuit de Monumentenwet. Ten aanzien
van de landschappelijke waarden is het uitgangspunt om
cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren te
combineren met nieuwe functies om deze zo te kunnen
behouden en tegelijk bij te dragen aan de identiteit van
Park Lingezegen. Zo wordt de herkenbaarheid verhoogd
en de recreatieve en educatieve waarden van het culturele
erfgoed versterkt. In het Masterplan Park Lingezegen is
hier uitwerking aan gegeven door cultuurhistorisch en
archeologisch waardevolle interessante locaties aan te
wijzen als een te ontwikkelen zogenaamd ‘pocketpark’. De
pocketparks vormen idyllische en rustige kleine parkachtige
gebieden in Park Lingezegen die de historische betekenis
van de plek versterken en de recreant informeren over
de betekenis van de plek. De pocketparks zijn met name
gelegen op de stroomruggen die van oudsher al bewoond
en ontgonnen waren.
In de uitwerking van de ruimtelijke structuren van de
verschillende deelgebieden vormen de kenmerken van
het karakteristieke en cultuurhistorische waardevolle
rivierenlandschap (kommen en oeverwallen) de leidraad.
Elementen worden behouden, versterkt of juist ontwikkeld
om de betekenis ervan te vergroten en zo een bijdrage te
leveren aan de beleving van het landschap.
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3.3.8 Verkeer
De bestaande en nieuwe infrastructuur in Park Lingezegen
wordt zodanig ingericht dat de recreant wordt voorzien
in een veilig en goed onderhouden netwerk van wandelen fietspaden. Deels is de bestaande infrastructuur al
voorzien van vrijliggende fietspaden, in ieder geval langs
de hoofdinfrastructuur zoals de Rijksweg Noord, Grote
Molenstraat, Ressensestraat en de Karstraat.
In het Park dient voorzien te worden in voldoende
parkeervoorzieningen, verspreid over het gehele park en
goed ontsloten vanaf de hoofdinfrastructuur.
De recreatieve trekkers zullen moeten voorzien in een
eigen verkeersveilige ontsluiting en parkeervoorziening.
Het Kasteelterrein zal een eigen ontsluitingsweg krijgen
voor het autoverkeer aan de westzijde, aansluitend op de
Grote Molenstraat. De recreatiestrip wordt direct ontsloten
op de A325. Tijdelijk zal deze locatie echter ontsloten
worden via een nieuwe ontsluiting aan de zuidzijde naar
de Lingestraat aansluitend op de Aamsestraat en aan
de noordzijde via de Rijkerswoerdsestraat. Door op deze
wijze de recreatieve trekkers te ontsluiten is er sprake
van een beperkte toename van het verkeer op de huidige
wegenstructuur.
Om de rust in het park te bewaren en de beleving en
veiligheid per langzaam vervoer te verbeteren worden
delen van Park Lingezegen autoluw gemaakt. Dat betekent
dat wegen worden aangewezen die alleen bestemd zijn
voor langzaam en bestemmingsverkeer.
In het MER is onderzocht wat de effecten zijn van het weren
van doorgaand verkeer in autoluw te maken zones. Daarbij
is rekening gehouden met de te verwachten effecten van
de te ontwikkelen publiekstrekkers. Geconcludeerd wordt
dat de volgende wegen kunnen worden afgesloten voor
doorgaand verkeer:
•
Rijkerswoerdsestraat wanneer de aansluiting op
de A325 wordt gemaakt
•
Kerkstraat
•
Kampsestraat
•
Breedlersestraat
Bij de afsluiting van De Breedlersestraat wordt verwacht
dat de druk op de Katteleger en Ressensestraat toe zal
nemen als doorgaande routes richting Elst. Het Katteleger
vormt voor het doorgaande autoverkeer en het fietsverkeer
een belangrijke route tussen Bemmel en Elst, o.a. voor de
schooljeugd tussen beiden kernen. Vanuit de gewenste
verkeersveiligheid zullen hier vrijliggende fietspaden
moeten worden aangelegd.
Tussen Nijmegen en Arnhem wordt in de toekomst een
snelfietspad aangelegd. Dit is een autonome ontwikkeling.
Het definitieve tracé is nog niet bekend en is indicatief
aangegeven op de structuurvisiekaart. Het snelfietspad
zal een snelle en zo recht mogelijke verbinding moeten
vormen tussen Nijmegen en Arnhem maar dient

zeer zorgvuldig te worden ingepast in de gewenste
landschappelijke, ecologische en recreatieve structuur van
het Park.
De doortrekking van de A15 vormt een autonome
ontwikkeling die als gegeven wordt aangenomen in de
ontwikkeling van het Park.
3.4 Uitwerking van de Toekomstvisie+Overbetuwe
De intergemeentelijke structuurvisie Park Lingezegen
vormt voor Overbetuwe een nadere uitwerking van enkele
opgaven zoals verwoord in de Toekomstvisie+, vastgesteld
op 8 september 2009. De uitwerking betreft de volgende
punten:
• Park Lingezegen is op de visiekaart van de
Toekomstvisie+ aangeduid als ‘zoekzone
landschappelijke versterking’. Deze zoekzone
komt overeen met het plangebied van Park
Lingezegen. De zoekzone wordt uitgewerkt in
deze intergemeentelijke structuurvisie voor Park
Lingezegen. In juridische zin betekent dit dat
deze structuurvisie een partiële herziening is
van de Toekomstvisie+ voor het plangebied van
het park op Overbetuws grondgebied.
• De Toekomstvisie+ bevat een opgave voor het
realiseren van een snelfietsroute. Het tracé is
indicatief weergegeven en valt geheel binnen
de ‘zoekzone landschappelijke versterking’. De
snelfietsroute wordt - binnen het plangebied van
Park Lingezegen - aan de oostzijde van de A325
voorzien. In deze structuurvisie is het indicatieve
tracé iets gewijzigd weergegeven. Hiermee
worden de aanduiding ‘Snelfietsroute ArnhemNijmegen (indicatief)’ op de visiekaart én de
betreffende tekstpassage uit de Toekomstvisie+
(opgave 9) herzien.
• Rondom het punt waar de Linge en de
Grote Molenstraat elkaar kruisen, is in de
Toekomstvisie+ ontwikkelruimte aangegeven
voor een clustering van recreatieve activiteiten.
Dit betreft de zoneaanduiding ‘Recreatief cluster
Lingezone (multi-modaal)’.In Park Lingezegen
valt dit binnen het deelgebied De Park waar
in de nabijheid van deze zone een clustering
van recreatieve mogelijkheden is aangegeven.
Bij uitwerking van dit recreatieve cluster ligt in
deze visie (binnen De Park) namelijk de nadruk
op het Kasteelterrein, de boerderij de Santacker
en de recreatieve route langs het Romeins lint.
In De Park is tevens uitbreidingsruimte voor
golf voorzien. Hiermee wordt de zoneaanduing
‘Recreatief cluster Lingezone (multi-modaal)’ uit
de Toekomstvisie+ voorzover dat valt binnen het
plangebied van Park Lingezegen herzien.
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Deelgebied ‘De Park’
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4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt uitwerking gegeven aan de visie op
hoofdlijnen en worden de keuzes nader onderbouwd en
de randvoorwaarden en uitgangspunten thematisch per
deelgebied beschreven. Dit vormt het toetsingskader en
een inspiratiebron voor particuliere initiatieven, recreatieve
trekkers en de publieke uitrusting.

4.2 De Park
Landschap
Het landschappelijke streefbeeld voor De Park is gericht
op het behouden en ontwikkelen van een gevarieerd
mozaïeklandschap bestaande uit kleinschalige bospercelen,
boomgaarden, weilanden, elzensingels- houtwallen
gebaseerd op de in het gebied voorkomende patronen en
structuren. Bestaande landschappelijke elementen worden
als vanzelfsprekend in de te ontwikkelen landschappelijke
structuur opgenomen.
Belangrijke structuurdragende elementen in De Park zijn:
het Romeinse lint: open en weids lint met natuurfunctie
gebaseerd op de oude stroomgeulen en verwijzend naar
de geschiedenis van het landschap;
het Kasteelterrein: door bomenlanen omgeven carré,
gesitueerd op de historische locatie van voormalige
buitenplaats/ kasteel ‘De Park’ door statige lanen
verbonden met de omgeving.
Om de juiste verhouding te realiseren tussen open en
besloten gebieden met een kleinschalig karakter mag het
gebied uiteindelijk voor maximaal 50% worden verdicht
met bos, boomgaarden of singel-/ laanbeplanting. Op
die manier wordt de gewenste afwisseling tussen open
percelen en dichtere bossen en boomgaarden gewaarborgd.
Het Romeinse lint valt hierbuiten. De te realiseren
bospercelen moeten minimaal 1 ha en mogen maximaal
3,5 ha groot zijn. De boomgaarden moeten minimaal 0,5
ha en mogen maximaal 2,5 ha groot zijn en passen binnen
de huidige verkavelingstructuur. Op deze manier wordt
voorkomen dat er een te groot aaneengesloten bosgebied
ontstaat waardoor de kleinschalige afwisseling niet kan
worden gerealiseerd en zichtlijnen verloren zouden gaan.
Aan de oostzijde van het Romeinse lint wordt gestreefd
naar de aanleg van voornamelijk bospercelen in een
grootschaliger mozaïekstructuur. Aan de westzijde van
het lint wordt gestreefd naar de aanleg van met name
boomgaarden in een kleinschaliger mozaïekpatroon. Om
de ruimtelijke verbinding te maken tussen de west- en
oostkant van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen dienen de
bospercelen zo mogelijk dwars op de spoorlijn te worden
geprojecteerd. De spoorlijn wordt niet gezien als een
grens in het gebied. Het mozaïeklandschap gaat over in
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Het mozaïeklandschap wordt behouden en waar mogelijk verder ontwikkeld

Het Kasteelterrein kan gebruikt worden als evenementen- of expositieruimte

Een paviljoenachtig museumgebouw op het Kasteelterrein

Een statige lanenstructuur zal het Kasteelterrein en omgeving met elkaar verbinden

50

de bestaande groene zoom langs Arnhem Zuid en loopt
als mozaïek door tot aan Schuytgraaf. Daardoor ontstaat
een heldere overgang naar het stedelijke gebied.
Centraal in De Park ligt het Kasteelterrein op de locatie
van een voormalige buitenplaats. De contouren zijn in de
ondergrond nog zichtbaar en worden aangegrepen voor de
realisering van een bijzonder en markant element in het
deelgebied De Park. Dit terrein wordt als ‘monumentaal’
landschappelijk element vormgegeven. Brede lanen
omlijsten een grote open ruimte. Deze open ruimte krijgt
een recreatieve functie en is flexibel in te vullen. Op korte
termijn kan het gebruikt worden als evenemententerrein
of een tijdelijke expositie. Op langere termijn kan
ruimte gegeven worden aan de ontwikkeling van
bebouwing ten behoeve van een culturele of recreatieve
functie. De bebouwing dient te passen in de beoogde
ruimtelijke structuur van forse en statige bomenlanen.
Daarbij kan gedacht worden aan een paviljoenachtig
museumgebouw of een gebouw geïnspireerd op de
karakteristieke bebouwing in de omgeving vertaald
naar de functie en uitstraling van deze tijd of toekomst.
Vanuit het Kasteelterrein wordt een rechtlijnige bij een
kasteelterrein passende statige lanenstructuur voorzien
die de ruimtelijke en functionele verbinding vormt
met de omgeving, aansluitend op bestaande groen- en
ontsluitingsstructuren.
De te realiseren recreatieve en de ecologische verbinding
in noord-zuidrichting tussen Arnhem en Elst wordt
vormgegeven in een markant ruimtelijk element,
het Romeinse lint. Door het koppelen van meerdere
doelstellingen in een ruimtelijk markant en bijzonder
element ontstaat een recreatief en landschappelijk
aantrekkelijk gebied. Het Romeinse lint wordt gebaseerd
op de in de ondergrond aanwezige oude stroomgeulen
van de Rijn, als verwijzing naar de Limes en neemt
daarmee een centrale plek in het deelgebied De Park.
Het Romeinse lint sluit aan de noordzijde aan op de
groene ecologische en recreatieve verbindingszone van
Schuytgraaf. Aan de zuidzijde sluit dit lint aan op de Linge.
Zowel ecologisch als functioneel wordt zo een uitwerking
gegeven aan de doorgaande routing richting de Rijn.
Aan de zuidzijde vindt ook aansluiting plaats met de
groenstructuren en recreatieve verbindingen van Elst, zodat
een goede ruimtelijke en functionele verbinding ontstaat
tussen Elst, De Park en Arnhem. Het Romeinse lint wordt
als een bijzonder zelfstandig herkenbaar landschappelijke
element vormgegeven door dijken en water, elementen
die behoren bij de ontstaansgeschiedenis van het
rivierenlandschap. Leidraad bij de uitwerking van het lint
is dat de situering en vorm wordt geënt op de patronen
van de oude stroomgeulen van de Rijn. Het middengebied
van het Romeinse lint krijgt een weids en open karakter
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met lange zichtlijnen van noord naar zuid, georiënteerd
op de kerktoren van Elst. De totale oppervlakte van het
lint bedraagt zestig hectare.
Er komt enige bebouwing verspreid in het gebied voor.
Met name langs de randen van het gebied en bestaande
wegenstructuur. Dit zijn met name erven met een
‘agrarische’ uitstraling. Deze ruimtelijke structuur en
het beeld van karakteristieke erven vormt bij mogelijke
functieverandering de leidraad bij uitwerkingen.
De Linge wordt als landschappelijke drager versterkt door
de bestaande lanen aan te vullen. Er ontstaat zo een
continue en samenhangend beeld over de gehele lengte
van het profiel van de Linge dat vervolgens aansluit op het
profiel van de Linge in Landbouwland.
Ecologie
In De Park wordt de ecologische verbindingszone van
noord naar zuid en langs de Linge van oost naar west
gerealiseerd. De inrichting moet plaatsvinden ten
behoeve van de modellen IJsvogelvlinder en Rietzanger.
Het Romeinse lint wordt gerealiseerd als belangrijkste
ecologische verbindingszone tussen noord en zuid voor
de Rietzanger in De Park. De te realiseren bospercelen
in het kleinschalige mozaïeklandschap worden aangelegd
ten behoeve van het model IJsvogelvlinder. Dit vochtigere
loofbos dient met name aan de oostzijde van het
Romeinse lint te worden gerealiseerd in verband met
bodemopbouw, komgronden en waterhuishouding.
Het Romeinse Lint sluit aan de noordzijde aan op de
ecologische zone in Schuytgraaf. Dit bepaalt de situering
van het lint aan de noordzijde. Aan de zuidzijde sluit het
lint aan op de natuurvriendelijke oevers die aangelegd
worden langs de Linge ten behoeve van de oost-westzone.
Aan de westzijde van het Romeinse lint wordt een nieuwe
watergang met brede rietkragen gerealiseerd ten behoeve
van het model Rietzanger.
In het Romeinse lint wordt de recreatieve padenstructuur
gezoneerd, zodat er geen verstoring plaatsvindt van
de ecologische verbindingszone. Dit betekent dat het
middelste deel van het Romeinse lint slechts op enkele
plekken wordt doorsneden door recreatieve paden in
oost-westrichting. Padenstructuren worden hoofdzakelijk
gerealiseerd aan de randen van het Romeinse lint.
Water
De waterhuishouding in De Park wordt afgestemd op de
functie van het gebied. De watergang aan de westzijde van
het Romeinse lint zal naast een waterhuishoudkundige,
ook een ecologische functie vervullen. Aan de oostzijde
van het Romeinse lint wordt een nieuwe watergang
gerealiseerd, die zorgt voor de aanvoer van water richting
Driel.

De zuidelijke oevers van de Linge krijgen een breedte van
circa 8 meter ten behoeve van de benodigde waterberging.
Aan de noordzijde is dit in De Park niet mogelijk door de
aanwezigheid van de weg de Laar.
Cultuurhistorie en archeologie
Aanwezige bestaande historisch waardevolle en
monumentale gebouwen worden behouden. De
cultuurhistorische patronen en verkavelingen vormen
de basis in de uitwerking van de ruimtelijke structuur.
Het kasteelterrein is geënt op de contouren van
het oude kasteelterrein ‘De Park’. Daarbij wordt de
oude laanstructuur versterkt en hersteld vanaf het
Kasteelterrein.
Het Romeinse lint wordt geënt op het verloop van de oude
stroomgeulen van de Rijn in de ondergrond die betekenis
hadden in de Romeinse tijd voor de Limes. Daarmee wordt
de geschiedenis van het landschap zichtbaar en leesbaar
en wordt uitwerking gegeven aan de cultuurhistorische
doelstellingen. De locatie van het Romeinse lint ligt
daarom op hoofdlijnen vast.
Recreatie
Het kasteelterrein is aangewezen als een van de locaties
waar een recreatieve publiekstrekker in de toekomst
gerealiseerd kan worden. De invulling kan variëren van
een evenementenweide en manifestatieterrein tot een
museum als vaste trekker in de toekomst. Het terrein
kan flexibel worden ingevuld en groeien in gebruik en
functie naar een vaste recreatieve trekker in 2025.
De ontwikkelingen moeten plaatsvinden binnen het
ruimtelijke kader van de voorgestelde bomenlanen.
Realiseren van nieuwe bebouwing is op termijn mogelijk
binnen deze groene kaders. Ontsluiting en parkeren van
het Kasteelterrein wordt gerealiseerd in de westelijke en
zuidelijke toegangslaan. Hierdoor is het Kasteelterrein
direct ontsloten op de Grote Molenstraat. De profielen
van de lanen moeten uitgaan van deze functies waarbij
veiligheid van de verschillende verkeerstromen in acht
moet worden genomen.
Ontwikkeling van kleinschalige recreatieve activiteiten
is in De Park mogelijk. Bijzondere en cultuurhistorisch
interessante locaties zoals de Santacker krijgen ruimte voor
het ontwikkelen van een bijzondere recreatieve functie.
Het fruitbedrijf de Santacker, gelegen ten noorden van de
Linge, kan zich verder ontwikkelen als een kleinschalige
voorziening ten behoeve van recreatie, horeca, educatie,
vergaderen etc. Daarbij is het mogelijk beperkte bebouwing
toe te voegen dan wel te transformeren ten behoeve van
een optimaal recreatief functioneren en daarbij gewenste
representatieve uitstraling. Bebouwing en erfinrichting
dienen aan te sluiten bij de streefbeelden van De Park.
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Daarbij dienen ook de parkeervoorzieningen in te worden
meegenomen.
De Park wordt aan de westzijde begrensd door de
golfbaan Welderen. Bij mogelijke uitbreiding van de
golfbaan Welderen in De Park zal het kleinschalige
karakter van het landschap als randvoorwaarde moeten
worden meegenomen. De ontwikkeling van de golfbaan
moet bijdragen aan het gewenste landschappelijke en
recreatieve streefbeeld. Er moet dan een sterke verweving
plaatsvinden tussen de elementen van de golfbaan en de
gewenste ontwikkeling van bos, boomgaarden, weiden
en padenstructuur in De Park. De golfbaan mag geen
dominant en autonoom (afgesloten) gebied worden in
De Park maar moet een wezenlijk onderdeel uitmaken
van de gewenste ruimtelijke en recreatieve structuur. De
zoekzone is gelegen ten westen van de spoorlijn ArnhemNijmegen, bij voorkeur ten westen van het Romeins
Lint. Daarbij dient gezorgd te worden voor een goede
toegankelijkheid en aansluiting met de golfbaan aan de
noordzijde van de Linge.
De Park wordt voor de direct aangrenzende woongebieden
van Elst en Arnhem een recreatief uitloopgebied dicht bij
huis. De stedelijke uitloop in dit gebied vereist een goede,
veilige en publieke toegankelijkheid van het gebied. Op
korte afstand van de woongebieden is een ommetje al
mogelijk. Het deelgebied De Park wordt dan ook voorzien
van een dicht routenetwerk van informele wandelpaden
die direct aansluiten op het stedelijke gebied van Arnhem
en Elst. De paden worden met name langs perceelsgrenzen
en bossen gesitueerd.
Voor het doorgaande recreatieve fietsverkeer is er de
mogelijkheid om van noord naar zuid het gebied te
doorkruisen langs het Romeinse lint. Hierdoor ontstaat
een aantrekkelijke en rustige fietsverbinding tussen Elst en
Arnhem die aansluit op de route door Schuytgraaf richting
de dijk langs de Rijn. Deze verbinding sluit aan op de
oost-weststructuur van de lanen die ook voor de fietsers
een belangrijke ontsluiting zijn. Goede voorzieningen om
de fiets te kunnen stallen moet zowel langs de lanen
als incidenteel langs de noord-zuidroute mogelijk zijn.
Zo kan overgestapt worden op de wandelpaden in het
gebied. De laan in oost-westrichting kruist het spoor,
waar de aanleg van een fietstunnel wenselijk is voor
een goede fiets- en wandelverbinding naar het oosten.
Deze route sluit vervolgens aan op de routing in het
Waterrijk. Ook de oversteek met de Rijksweg noord
dient op een veilige wijze voor het langzaamverkeer
te worden gerealiseerd. De doorgaande route langs de
Linge kruist de route van het Romeinse lint waardoor de
verschillende gebieden met elkaar worden verbonden.

52

Binnen het deelgebied De Park wordt de mogelijkheid
geboden tot het realiseren en uitbreiden van een
ruiterpadencircuit met verbindingen naar de andere
deelgebieden.
Staatsbosbeheer heeft aangegeven een zogenaamd
speelbos te willen ontwikkelen in De Park. Er kan in
de nabijheid van de bebouwde kom een bosperceel
gerealiseerd worden voor deze doelstelling met een
omvang van circa 4 ha. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid
van De Park als recreatief uitloopgebied versterkt.
Wonen
De sterke verweving van landschapselementen en erven
is karakteristiek voor dit deelgebied. Omdat de agrarische
functie grotendeels zal verdwijnen zal er gebruikgemaakt
worden van de regeling voor functieverandering waarbij
tevens gebruikmaakt kan worden van de rood voor rood
regeling . De te slopen opstallen op de huidige erven
dragen daardoor bij aan het verbeteren en versterken
van de gewenste landschappelijke kwaliteit en daarmee
aantrekkelijkheid voor de recreant van het gebied. In De
Park is het realiseren van rood voor rood woningen op
het eigen erf passend in het landschappelijke, recreatieve
en ecologische streefbeeld. De nieuwe bebouwing en
erfinrichting dienen zorgvuldig te worden ingepast in
de gewenste ruimtelijke, ecologische en functionele
structuur. De karakteristieke opbouw van de in de
omgeving voorkomende erven moeten als leidraad worden
genomen in de planontwikkelingen. Ook de oriëntatie
van de bebouwing, hoogte, massa en architectuur moet
aansluiten bij de kenmerken van De Park.
Landbouw
Het deelgebied De Park krijgt een belangrijke recreatieve
en ecologische doelstelling. Voor een groot deel zal de
agrarische functie verdwijnen, maar tegelijkertijd is er
ook ruimte voor agrarische activiteiten, temeer daar waar
agrariërs vanuit hun bedrijfsvoering een belangrijke rol
kunnen vervullen in het beheer en onderhoud van het
landschap. Er zal echter voor een beperkt aantal agrarische
bedrijven ruimte zijn in De Park.
Boomgaarden vormen een traditioneel passende teelt
binnen de Betuwe. In De Park is voorzien in het behoud
van bestaande boomgaarden en met name tegen de
westzijde van het Romeins lint in de aanleg van nieuwe
boomgaarden. Vanuit landschappelijk en recreatief
oogpunt zijn hoogstamboomgaarden wenselijk. Bestaand
hoogstamfruit dient te worden behouden en bij de aanleg
van nieuwe boomgaarden dient naar hoogstamfruit te
worden gestreefd. Ook laagstamfruit draagt evenwel bij
aan de recreatieve beleving van het landschap.
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Verkeer
Het doorgaande autoverkeer beweegt zich langs de
randen van dit deelgebied. Het is niet noodzakelijk in dit
deelgebied wegen af te sluiten omdat het gebied niet
doorsneden wordt door doorgaande wegen. De ontsluiting
van het autoverkeer voor het Kasteelterrein vindt plaats
via de westelijke en zuidelijke laan aansluitend op de
Grote Molenstraat omdat dit de meest rechtstreekse
ontsluitingsmogelijkheden zijn. In de profielen van
de lanen is ruimte voor de parkeervoorzieningen en
langzaamverkeersverbindingen. Er dient een veilige
aansluiting voor het langzaamverkeer te worden
gerealiseerd op de Grote Molenstraat.
De voorziene noord tangent van Elst vormt een barrière
voor het doorgaande langzaamverkeer tussen Elst en
Arnhem. Goede en veilige kruisingen zijn belangrijk bij de
realisering.
Samenvattende doelstellingen
Doelstelling voor de Park is het realiseren van:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Een kleinschalig mozaïeklandschap van
boomgaarden, weilanden en bos;
Centraal gelegen, door carré van bomen
omgeven, Kasteelterrein geënt op contouren
oude kasteelterrein ‘De Park’;
Verbindende statige lanen met ontsluitings- en
parkeerfunctie;
Samenhangende bomenrij langs de Linge;
Een ecologische verbindingszone in de vorm
van Romeins Lint (droge component en model
Rietzanger) en aanleg vochtig structuurrijk
loofbos ( model IJsvogelvlinder);
Uitgebreid netwerk van informele recreatieve
(wandel, ruiter etc.) verbindingen met goede
aansluitingen op bestaande routes vanuit
omgeving;
Centrale recreatieve noord-zuid verbinding
tussen Elst en Arnhem langs het Romeins Lint;
Een recreatieve verbinding oost-west door
fietstunnel onder spoorlijn;
Flexibele recreatieve invulling van het
Kasteelterrein;
Kleinschalige recreatieve voorzieningen;
Zoekzone ten westen van spoorlijn t.b.v
uitbreiding golfbaan;
Rood voor rood op eigen erf;
Auto- ontsluiting vanaf Grote Molenstraat;
Verweving landbouwfunctie met overige
functies.
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Deelgebied ‘Waterrijk’
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4.3 Waterrijk
Landschap
Het deelgebied Waterrijk is aangewezen als EHS natuur
en er zal hier een grote landschappelijke omvorming
plaatsvinden. Het ruimtelijke beeld wordt bepaald door
de elementen die nodig zijn om natuur te ontwikkelen
volgens de modellen Rietzanger en IJsvogelvlinder.
Dat betekent dat grote delen van Waterrijk worden
ingericht met rietmoeras en vochtig structuurrijk loofbos.
Uitgangspunt is het landschap dat vanaf de 12e eeuw door
mensenhanden is gevormd. Tegelijk zullen ook kenmerken
uit de tijd van voor de bedijking terugkomen in de
uitwerking. Het uiteindelijke landschapsbeeld zal bepaald
worden door water, spontane begroeiingen en extensieve
begrazing in grote robuuste eenheden waarbij het
nagestreefde landschap refereert aan het oerstroomdal
van voor de bedijking. Het deelgebied Waterrijk wordt
doorsneden door de A325 en bestaat uit drie verschillende
landschappelijke gebieden:
•
Natuurontwikkelingsgebied oostelijk en westelijk
van de A325;
•
Historische lint Rijkerswoerd;
•
Recreatieplassen Rijkerswoerd.
De ruimtelijke structuur van het landschap van het
westelijk deel en oostelijke van de A325 wordt bepaald
door grote robuuste eenheden van water, nat en droog
bos en ruige gras(moeras)landen waarbij open en dichte
structuren elkaar afwisselen in een mozaïekachtige
structuur. De situering en vormgeving dient gebruik te
maken van de cultuurhistorische onderlegger van sloten
en kavelpatronen. Door het afgraven en ophogen van
het terrein kunnen de juiste omstandigheden worden
gecreëerd voor de te realiseren natuurdoeltypen. Daarbij
is het van belang om de belangrijke open zichtlijn aan
de oostzijde van de A325 over het gebied, richting de
Veluwezoom en het historische lint van Rijkerswoerd,
open en ruim te houden. Aansluitend op het Zeegbos en
het kassengebied van Bergerden wordt gestreefd naar
een dichtere structuur van nat en droog bos. Het bos
vormt een groene zoom naar de kassen van Bergerden,
waardoor deze vanuit het Waterrijk niet zichtbaar zijn. Dit
vergroot de aantrekkelijkheid van het gebied voor zowel
de recreant als de ecologie. Door aansluiting te zoeken
met het Zeegbos aan de noordzijde ontstaat een robuuste
en aaneengesloten eenheid van bos die robuust genoeg
is om de recreatieve uitloop van de direct aangrenzende
gebieden te dragen.
Het oude historische lint van Rijkerswoerd in het
noordoosten van Waterrijk wordt gewaarborgd en blijft
als zelfstandig ensemble van bebouwing en erfbeplanting
herkenbaar.
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Direct aan de zuidrand van Arnhem, ten westen van de
A325 en achter de Defensiedijk, liggen de Rijkerswoerdse
Plassen verscholen. Langs de Rijksweg Noord en de
zuidrand van de plas omzoomen dichtere bosranden
de waterplas. De defensiedijk blijft als ruimtelijk en
cultuurhistorisch element behouden en herkenbaar.
Recreatieve ontwikkelingen aan de noordrand en een
publieke trekker in de hoek A325- defensiedijk dienen bij te
dragen aan het versterken en vergroten van de ruimtelijke
kwaliteit van de Rijkerswoerdse Plassen. De noordrand
van de recreatieplas sluit direct aan op het stedelijke
gebied van Arnhem. De groene rand blijft gehandhaafd en
wordt versterkt om zo een samenhangende en eenduidige
zone te realiseren waarin de verschillende recreatieve
onderdelen als vanzelfsprekend zijn opgenomen. De
relatie naar het stedelijk gebied van Arnhem is in deze
groene zone op een aantal plekken herkenbaar. Daarbij
wordt gestreefd naar aantrekkelijke en duidelijke routes
en zichtlijnen naar het Waterrijk. Gebouwde voorzieningen
in deze zone moeten bijdragen aan een herkenbare en
samenhangende architectuur.
De A325 doorsnijdt het Waterrijk en dient zorgvuldig en
bewust meegenomen te worden in de uitwerking van het
Waterrijk. De bestaande brandstofverkooppunten moeten
landschappelijk worden ingepast.
De Linge wordt versterkt als landschappelijke drager
door het handhaven en aanvullen van de bestaande
forse bomenlanen. Hierdoor ontstaat een continu en
herkenbaar beeld over de gehele lengte van de Linge in
het plangebied. De oostelijke noordrand en westelijke
zuidrand van de Linge worden voorzien van een brede
natuurlijke oever die tevens dienst doet als waterberging.
Ecologie
Het Waterrijk is in het provinciaal beleid voor het grootste
deel aangewezen als EHS-natuur. Het betreft daarbij
zowel bestaande als nieuwe te ontwikkelen natuur.
De bestaande natuur rondom Rijkerswoerdse Plassen
wordt verder aangevuld en ingericht om de huidige
natuurwaarden te waarborgen en te versterken.
De oostelijke en westelijke delen van Waterrijk worden
ingericht volgens de modellen IJsvogelvlinder en
Rietzanger.
De voedselrijke bovengrond wordt afgegraven,
ca. 20 centimeter, ten behoeve van de gewenste
natuurontwikkeling. Er worden grote robuuste natuurlijke
eenheden ontwikkeld die goed en eenvoudig te
beheren zijn. Door middel van begrazing kan het beheer
plaatsvinden. Dit dient uiteindelijk een ruimtelijk beeld
op te leveren van moeras- en rietland, nat en droog bos
en open water. Bos wordt ontwikkeld op hogere droge
delen in Waterrijk en aansluitend op het Zeegbos in de
noordoostelijke hoek van het Waterrijk. Plaatselijk wordt

het noordoostelijke gebied opgehoogd ten behoeve van de
ontwikkeling van bos. Het aanwezige reliëf dient echter
zoveel mogelijk te worden benut.
De moerasachtige gebieden hebben een minder grote
draagkracht voor recreatie dan bos en worden op grotere
afstand van het stedelijke gebied ontwikkeld. De beoogde
waterdiepte en doorstroming zijn voldoende om overlast
van muggen en ongedierte te voorkomen. Daarbij zijn de
natte delen verder van de bebouwde kom gelegen.
Langs de Linge wordt de doorgaande ecologische
verbindingszone ontwikkeld volgens model Rietzanger
aansluitend op de oevers aan de oost- en westzijde
van Waterrijk. Ten behoeve van een goed ecologisch
functioneren van het Waterrijk wordt het recreatieve gebruik
gezoneerd. Vanuit de woonkernen is aan de noordzijde
ruimte voor een intensiever recreatief medegebruik in
het bos. In de zuidoosthoek is natuur de hoofdfunctie en
krijgt de recreatie geen of slechts zeer beperkt de ruimte
in de vorm van recreatief medegebruik.
Er dient bij de planontwikkeling aandacht te zijn voor
het eventueel realiseren van vistrappen of ecoduikers bij
stuwen.
Water
De waterhuishouding wordt afgestemd op de natuurfunctie
van het Waterrijk. In het Waterrijk dient circa 22 hectare
waterberging te worden gerealiseerd. Hierin wordt op drie
manieren voorzien:
verbreding van de Huissense Zeeg met 6 meter;
waterbergingsgebied nabij Huissense Zeeg ten behoeve
van berging van circa 14 hectare in oostelijke deel van het
waterrijk.
De waterberging in het Waterrijk wordt gerealiseerd in
een concentratiegebied gekoppeld aan de Huissense
Zeeg. Een deel van dit gebied zal frequent overstromen,
een zogenaamde 1e flush en een tweede deel zal eens in
de zo veel tijd overstromen in de zgn. 2e flush. Deze 2e
flush kan plaatsvinden op maaiveld. Er moet een fysieke
scheiding worden gerealiseerd tussen de gebieden van de
1e en 2e flush.
Dit gebied zal worden afgegraven t.b.v de te realiseren
waterberging. Een deel van deze grond kan worden
teruggebracht in het noordelijke deel van het gebied
t.b.v bosontwikkeling en als fysieke scheiding van het
waterbergingsgebied.
Er vindt geen verhoging van de waterstand plaats ten
behoeve van natuurontwikkeling maar er wordt gestreefd
naar het vergraven van extra (diepe) sloten. Voor het
zomerpeil wordt gestreefd naar 7,6 m +NAP en het
winterpeil tot circa 8,0 m +NAP.
De aanleg van de natuurvriendelijke oevers draagt tevens
bij aan verbetering van de waterkwaliteit.
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Er dient voorzien te worden in een goede doorstroming
van het water in het gebied door de inrichting van een
goed functionerend watersysteem, waaronder de aanleg
van stuwen.
Aan de oostzijde van Waterrijk wordt water uit de Linge
aangevoerd voor Arnhem zuid. De watergang waardoor
dit water wordt aangevoerd krijgt riet- en moerasoevers
om het aangevoerde water vooraf te zuiveren. Dit water
blijft fysiek gescheiden van het water ten behoeve van de
natuurontwikkeling in Waterrijk.
Cultuurhistorie en archeologie
In het deelgebied Waterrijk zal het ruimtelijk beeld
in de toekomst sterk veranderen. De openheid zal
door de ontwikkeling van bos en moeras grotendeels
verdwijnen. Dit komgebied is een relatief jong landschap
en de cultuurhistorische waarde zit met name in het
verkavelings-, sloten- en wegenpatroon en het ensemble
van de bebouwing van de oude woerd van Rijkerswoerd.
Het cultuurhistorische ensemble van het historische
lint Rijkerswoerd in Waterrijk wordt gewaarborgd en
versterkt, zodat de historische gelaagdheid van het
landschap ‘leesbaar’ blijft. Dit draagt ook bij aan een
aantrekkelijke recreatieve beleving van de verschillende
onderdelen van het Park. De ontginningspatronen worden
als leidraad meegenomen in de uitwerking van het
natuurontwikkelingsgebied van Waterrijk.
Het belangrijkste cultuurhistorisch waardevolle element
vormt de oude defensiedijk. Het waarborgen en de kansen
om de betekenis en herkenbaarheid te versterken van
de defensiedijk moeten worden benut bij de recreatieve
ontwikkeling van het Park in z’n geheel.
Het gebied van het Waterrijk heeft een lage archeologische
verwachtingswaarde. Er worden dan ook geen specifieke
randvoorwaarden meegeven in de structuurvisie voor dit
aspect.
Recreatie
In het Waterrijk zal sprake zijn van een duidelijk recreatieve
zonering. Het gebied heeft zowel voor de recreatie als de
natuur een belangrijke betekenis. Er wordt een zonering
aangebracht die een intensiever gebruik kent voor het
gebied ten zuiden van de Rijkerswoerdse Plassen en het
noordelijke deel ten oosten van de A325. Omdat deze
gebieden direct aan de recreatieplassen en het stedelijke
gebied grenzen is de recreatieve druk hier het grootst.
Door een intensief netwerk van paden verspreiden de
recreanten zich snel over dit gebied. Het zuidelijke deel
ten oosten van de A325 krijgt een extensieve invulling,
zodat de gewenste robuuste natuur zich optimaal kan
ontwikkelen.
In het Waterrijk wordt aan de oostzijde van de Rijkerswoerdse
Plassen, grenzend aan de defensiedijk en de A325, ruimte
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geboden om een regio+ voorziening te ontwikkelen,
een zogenaamde recreatiestrip. Deze recreatieve strip
biedt ruimte aan een concentratie van het recreatieve
aanbod aan de Rijkerswoerdse Plassen. De locatie sluit
goed aan op de bestaande recreatieve noordrand van de
recreatieplas Rijkerswoerd en heeft voldoende afstand
tot de natuurontwikkeling aan de zuid- en oostzijde van
Waterrijk. De recreatieplas heeft een hoge attractieve
waarde die kan bijdragen aan de representativiteit
en recreatieve waarde van deze recreatieve strip. De
recreatiestrip zal in de toekomst direct ontsloten worden
vanaf de A325 aan de noordkant zodat geen belasting
plaatsvindt van de huidige wegenstructuur. Dat betekent
echter dat er ‘gewacht’ zal moeten worden op de mogelijke
afwaardering van de A325 en de benodigde onderzoeken
en procedures voor een noordelijke ontsluiting. Tot die
tijd zal de strip vanuit de zuidkant ontsloten worden,
via de Lingestraat vanaf de afslag bij Elst op de A325
en aan de noordzijde vanaf de Rijkerswoerdsestraat. Het
viaduct Lingestraat/ Kampsestraat wordt dan afgesloten
met uitzondering van het landbouw- en langzaamverkeer.
De defensiedijk geeft luwte ten opzichte van het geluid
van de A325. De recreatiestrip moet voldoende ruimte
bieden voor uitbreidingen in de toekomst. Echter, de
EHS en de milieukundige en veiligheidsrandvoorwaarden
vanuit de omgeving dienen in acht te worden genomen bij
de verdere planuitwerkingen. De recreatiestrip kan ruimte
bieden aan verschillende functies zoals een kleinschalig
hotel, duikcentrum, outdoorcentrum of horeca. Vanaf
de strip kan tevens het zuidelijke deel van het Waterrijk
toegankelijk gemaakt worden voor recreanten. De
publieke trekker vraagt naast gebouwde elementen
ook buitenruimte. Van belang is dat hierbij naar een
goed evenwicht wordt gezocht met de defensiedijk, de
recreatieplas en de bestaande recreatieve voorzieningen.
Een eigen karakteristieke architectuur die de markante
plek benadrukt wordt voorgestaan. De bebouwing mag
de defensiedijk niet domineren maar mag wel een
accent vormen langs de defensiedijk en eventueel als
bescheiden ‘landmark’ dienen langs de A325. Er wordt
gestreefd naar het ontwikkelen van een helder ruimtelijk
casco van de recreatiestrip waarin ruimte is voor groei
en ontwikkelingen in de toekomst. De uitwerking van
de nadere stedenbouwkundige en landschappelijke
randvoorwaarden voor de recreatiestrip maakt geen
onderdeel uit van deze structuurvisie. Er moet een
concreter kader voor deze recreatieve ontwikkeling
worden opgesteld waaraan de toekomstige initiatieven
kunnen worden getoetst. Daarbij moet ingegaan worden
op aspecten als de gewenste bouwmassa, bouwhoogtes,
oriëntatie, groenstructuren, gewenste beeldkwaliteit van
de bebouwing en openbare ruimte.
De noordelijke oever van de recreatieplas behoud zijn
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recreatieve functie. De bestaande recreatieve functies
blijven gehandhaafd en krijgen ruimte om zich te
ontwikkelen en in te spelen op de toekomst. Nieuwe
recreatieve functies zijn mogelijk maar dienen aan te
sluiten bij het karakter van de bestaande functies. De oever
krijgt een meer parkachtige invulling. Een kwaliteitsimpuls
voor de openbare ruimte en groenstructuren wordt
aanbevolen.
Voor de zone langs de Rijksweg Noord en het
bebouwingslint Rijkerswoerd geldt dat functieverandering
van bijvoorbeeld agrarische bedrijven mogelijk wordt naar
kleinschalige recreatieve activiteiten en dat recreatieve
nevenactiviteit (kamperen bij de boer tot 25 plaatsen, Bed
& Breakfast etc.) mogelijk zijn. Onderzocht wordt of andere
activiteiten mogelijk zijn. Inpassing in de landschappelijke,
ecologische en stedenbouwkundige structuur is daarbij
van belang.
In het zuidwestelijke deel, aansluitend op de recreatieplas,
zijn mogelijkheden voor het ontwikkelen van kleinschalige
recreatieve voorzieningen zoals kanoën, fietsverhuur,
picknickplaatsen, verkooppunt ijs en educatie. Er vindt
een sterke verweving plaats tussen natuur en recreatie.
De natuurbeleving staat voorop bij de ontwikkeling van
kleinschaligere recreatieve voorzieningen. Bij de aanleg
van kanoroutes dient bij de aanleg van duikers en bruggen
rekening te worden gehouden met de doorgang voor kano’s.
In het gebied ten oosten van de A325 zijn geen
mogelijkheden voor de ontwikkeling van kleinschalige
recreatieve voorzieningen. Hier krijgt de ontwikkeling
van natuur in het kader van het realiseren van de EHS
voorrang.
In het westelijk deel en noordoostelijk deel van het
Waterrijk wordt vanuit de gewenste recreatieve zonering
ten behoeve van een optimale natuurontwikkeling in het
zuidoostelijke deel, gestreefd naar een aanleg van een
intensievere padenstructuur, aansluitend op routestructuur
rondom Rijkerwoerdse Plassen en routes vanuit Arnhem
zuid en Elst. Een deel van de paden dient ook kinderwagenen rolstoeltoegankelijk te worden aangelegd. Daarnaast
is het van belang dat er, naast de mogelijkheid tot het
maken van grotere wandelingen, ook mogelijkheden zijn
om ommetjes te maken vanuit de direct aangrenzende
stedelijke gebieden. In het zuidoostelijke deel wordt geen
intensieve structuur van paden voorgesteld. De natuur
is hier de hoofdfunctie en een enkel struinpad met een
informeel karakter is mogelijk om het gebied te doorkruisen
en zorgt voor een optimale natuurbeleving. De gewenste
rust voor de natuur wordt hierdoor gewaarborgd.
Voor de recreatieve fietser wordt het Waterrijk ontsloten
door het afwaarderen van de bestaande wegenstructuur
in dit gebied. Het gaat dan om de Kerkstraat en
de Kampsestraat. Deze wegen blijven wel voor
bestemmingsverkeer toegankelijk. Aan de oostrand wordt
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net buiten de grens met het kassengebied Bergerden een
nieuw fietspad aangelegd. In het zuidwestelijke deel van
het gebied wordt een nieuw fietspad aangelegd dat goed
aansluit op de verbindingen naar Elst. Ook in westelijke
richting naar het deelgebied De Park wordt voorzien in
een doorgaande fietsverbinding die beide deelgebieden
met elkaar verbindt. Daarbij dient aandacht te zijn voor de
verkeersveiligheid bij de oversteek met de Rijksweg Noord
en het spoor. Ten oosten van de A325 sluit een vrijliggend
fietspad, ten noorden van de Linge, aan op het fietspad
langs Bergerden. In het oostelijke deel van Waterrijk zal
het snelfietspad tussen Nijmegen en Arnhem worden
aangelegd. Het tracé dient zorgvuldig te worden ingepast
in de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische
structuren. Aan de zuidzijde van Waterrijk wordt ingezet
op het realiseren van goede verbindingen door middel van
bijvoorbeeld bruggetjes of trekpontjes over de Linge zodat
er een goed doorgaand en samenhangend netwerk van
recreatieve wandel- en fietspaden kan ontstaan.
Vanuit de manege aan de Rijksweg noord worden
ruiterpaden aangelegd in het Waterrijk. De ruiterpaden
mogen echter niet aangelegd worden in het zuidoostelijke
deel van het Waterrijk in verband met de daar na te
streven rust voor de natuur. Vanuit de manege moeten er
mogelijkheden zijn tot het maken van een rondgang door
het Waterrijk.
Wonen
Wonen is een passende functie binnen het Waterrijk.
Bestaande woningen kunnen blijven bestaan, maar nieuwe
woningen zijn niet wenselijk, anders dan het hergebruiken
van voormalige bedrijfswoningen voor wonen. Ook nieuwe
landgoederen worden vanwege de gewenste samenhang
van de natuur niet wenselijk geacht.
Landbouw
Het Waterrijk krijgt een recreatieve en ecologische functie.
In de gebieden van Waterrijk waar natuurontwikkeling
plaatsvindt, het zuidwestelijke en oostelijke deel, wordt
gestreefd naar een afname van bebouwing. De agrarische
bedrijvigheid in zijn huidige vorm past niet in het gewenste
eindbeeld. Er wordt geen ruimte meer geboden aan
agrarische activiteiten in de aangewezen te ontwikkelen
natuurgebieden.
Indien gebruik wordt gemaakt van de rood voor rood
constructie om een substantiële afname van rood te
bewerkstellingen, dienen eventuele rood voor rood
woningen buiten het plangebied of in het deelgebied de
Buitens te worden gerealiseerd als een nieuw erf.
Verkeer
In verband met de verkeersveiligheid en versterking van de
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recreatieve beleving van rust en ruimte wordt dit plangebied
autoluw gemaakt. De auto wordt aan de randen van het
gebied opgevangen en kan het gebied niet doorkruisen.
De recreatieve voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn
en er dienen voldoende parkeervoorzieningen te worden
gerealiseerd.
Hiertoe wordt een aantal bestaande wegen in het
Waterrijk voor doorgaand verkeer afgesloten, alleen
langzaamverkeer en bestemmingsverkeer kan nog
van de wegen gebruikmaken. Het gaat daarbij om de
Kampsestraat in het oostelijke deel en de Kerkstraat in
het westelijke deel van Waterrijk die worden afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer maar gehandhaafd blijven als
langzaam verkeersverbinding. Hierdoor krijgt het langzame
recreatieve verkeer voldoende en veilige routes.
De Rijkerswoerdsestraat, 1e Weteringsewal en de
Broekakkers blijven wel toegankelijk voor gemotoriseerd
verkeer.
Ten behoeve van een goede ontsluiting van de recreatiestrip
langs de A325 in westelijke deel van het Waterrijk wordt
een nieuwe aansluiting van de A325 voorgesteld op de
Rijkerswoerdsestraat. Zonder deze aansluiting zal een
deel van het verkeer door bestaand woongebied van
Arnhem zuid, Elst en de Rijkerswoerdsestraat rijden. Dit is
niet wenselijk. Deze aansluiting kan mogelijk ook worden
ingezet voor het verkeer dat vanaf of naar de oostkant
van de Rijkerswoerdsestraat moet. Nader onderzoek zal
moeten uitwijzen of deze optie haalbaar en passend is.
Dit valt buiten de scope van het MER en de structuurvisie.
Voor het Park Lingezegen zelf is de aansluiting richting
Huissen niet noodzakelijk.
Het westelijke deel van de Rijkerswoerdsestraat wordt
niet op de aansluiting met de A325 aangesloten omdat dit
leidt tot ongewenste verkeersbewegingen in nabijgelegen
woongebieden en het recreatiegebied de Rijkerswoerdse
Plassen.
Vooralsnog wordt tijdelijk (maximaal 5 jaar) een ontsluiting
gerealiseerd vanuit de zuidkant, via de Lingestraat
vanaf de afslag bij Elst op de A325 aansluitend op de
Aamsestraat en kan gebruik gemaakt worden van de
Rijkerswoerdsestraat aan de noordzijde.
De huidige parkeervoorziening bij de Rijkerwoerdse
Plassen blijft gehandhaafd en een beperkte uitbreiding
is in de toekomst mogelijk. Deze voorziening is goed
ontsloten via de Rijksweg Noord voor de bezoekers
vanuit het noorden en Elst. Van daaruit kan het Park
Lingezegen verder te voet of fiets worden ontdekt. De
recreatiestrip langs de A325 moet zorgen voor voldoende
parkeervoorzieningen voor zowel de auto als de fiets
en zorgdragen voor een goede ruimtelijke inpassing.
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Naast grootschaligere parkeervoorzieningen nabij de
recreatieplas en de recreatiestrip, is er ook ruimte voor
het ontwikkelen van enkele kleinschalige (tot maximaal
10 auto’s), meer informele parkeervoorzieningen aan de
randen van het Waterrijk. Daarbij kan ook gedacht worden
aan kleinschalige parkeervoorzieningen voor fietsers die
vervolgens een wandeling willen maken door het gebied.
De snelfietsroute van Arnhem naar Nijmegen wordt
ingepast aan de oostzijde van de A325 en krijgt een
zelfstandig tracé. Het tracé dient zorgvuldig te worden
ingepast in de landschappelijke, cultuurhistorische en
ecologische structuren.
Samenvattende doelstellingen
Doelstelling voor Waterrijk is het realiseren van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Een robuust waterrijk landschap bestaand uit
grote een heden van open water, bos en ruige
gras(moeras)landen;
Het waarborgen cultuurhistorische relict van de
defensiedijk;
Een groene parkachtige overgangszone naar
stedelijke rand van Arnhem Zuid;
Samenhangende bomenrijen langs de Linge;
Ontwikkelen en behouden bestaande natuur
die goed en eenvoudig te beheren is;
Ecologische verbindingszone langs de Linge;
Recreatieve zonering t.b.v goed ecologisch
functioneren natuurgebied;
Waterberging van 22 hectare d.m.v verbreding
Huissense Zeeg en bergingsgebied in oostelijke
deel Waterrijk;
Voldoende herkenbaarheid bebouwingslint
Rijkerswoerd;
Intensiever receratief gebruik rondom
Rijkerswoerdse Plassen;
Intensieve recreatiestrip aan oostoever
Rijkerswoerdse Plassen;
Netwerk van informele recreatieve (wandel,
ruiter, kano etc.) verbindingen met goede
aansluitingen op bestaande routes vanuit
omgeving waarbij westzijde een intensiever
gebruik kent dan de oostzijde van waterrijk;
Afwaarderen bestaande wegen t.b.v recreatieve
verkeer;
Ontsluiting recreatiestrip vanaf A325, korte
termijn vanaf de zuidkant via de Lingestraat
ontsloten op Aamsestraat en noordzijde
Rijkerswoerdsestraat;
Rood voor rood compenseren in de Buitens;
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Deelgebied ‘Landbouwland’

62

4. UITWERKING DEELGEBIEDEN

4.4 Landbouwland
Landschap
Het Landbouwland is een grootschalig open agrarisch
gebied dat wordt begrensd door de Linge en het groene
lint langs de Breedlersestraat van het deelgebied de
Buitens. Dit vormt de grens van het komgebied met de
oorspronkelijke stroomrug. De karakteristieke openheid
van dit komgebied bepaalt het ruimtelijke beeld. Het
waarborgen en waar nodig versterken van deze openheid
vormt de ruimtelijke hoofddoelstelling voor dit deelgebied.
Hiermee worden ook de vergezichten op de omgeving naar
de Veluwe, Arnhem en het Rijk van Nijmegen gewaarborgd.
De bebouwing in het Landbouwland bevindt zich
voornamelijk langs de randen van het gebied en in het lint
van de Breedlersestraat en heeft een extensief en relatief
grootschaliger karakter. De openheid wordt versterkt door
het versterken van de groene randen van het komgebied,
de bomenlanen langs de Linge en de Breedlersestraat.
De bebouwing in Landbouwland heeft overwegend een
agrarisch karakter. Het behouden en versterken van de
erfbeplanting en de karakteristieke agrarische bebouwing
wordt voorgestaan. Om de openheid te garanderen zijn
opgaande beplantingen en bebouwing niet gewenst in
het hart van het Landbouwland. Ook dominante of hoge
afrasteringen zijn in dit deelgebied niet toegestaan.
De A325 begrenst het Landbouwland aan de westzijde
en voorgesteld wordt de weg als een zelfstandig en
herkenbaar element vorm te geven. Daarbij dient rekening
te worden gehouden met zichtlijnen van en naar het
gebied. Door het bewust aanleggen van een groene wal
of een forse bomenlaan kan er ook afscherming en rust
geboden worden aan de recreanten in Park Lingezegen.
De Linge begrenst het deelgebied aan de noordzijde. De
bestaande laanbeplanting wordt aan de zuidzijde van de
Linge gehandhaafd en waar mogelijk aangevuld om een
continue lijn te realiseren.
Ecologie
In het Landbouwland wordt uitwerking gegeven aan de
ecologische verbindingszone van noord-zuid. Hiervoor
moeten stapstenen worden gerealiseerd volgens
model IJsvogelvlinder en Rietzanger. In het kader van
het landinrichtingsplan is hier deels al uitwerking aan
gegeven in de vorm van natuurvriendelijke oevers langs
bestaande waterlopen en door het aanleggen van smalle
droge verbindingen in noord-zuidrichting, aansluitend
op de watergangen. Vanuit het MER is aangegeven dat
de maatregelen in het Landinrichtingsplan nog niet een
optimaal functioneren van de ecologische verbindingszone
garanderen. Naast de gerealiseerde ecologische
verbindingen in het Landinrichtingsplan wordt de zone
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langs de A325 aangewezen als zone waar ruimte is voor
de benodigde optimalisatie van het functioneren van de
ecologische verbindingszone door Landbouwland. De
natuurvriendelijke oevers dienen voldoende breed te zijn
en er moeten voldoende stapstenen worden gerealiseerd.
Daarbij mogen kleine stapstenen ontwikkeld worden van
circa. 1,5 a 2,5 ha. groot met een onderlinge afstand van
circa. 1,5 a 2,5 km.

Natuurvriendelijke overs zullen langs bestaande waterlopen worden gerealiseerd

Water
De waterhuishouding wordt afgestemd op het agrarisch
gebruik van de gronden. Er worden natuurvriendelijke
oevers aangelegd langs bestaande watergangen waar
tevens extra water geborgen kan worden.
Cultuurhistorie en archeologie
De cultuurhistorische waarde van het Landbouwland
wordt bepaald door de karakteristieke openheid. Deze
blijft gewaarborgd. Oude sloot- en kavelpatronen dienen
gewaarborgd te blijven.
Recreatie
In Landbouwland zal sprake zijn van recreatief
medegebruik. Er wordt een informeel netwerk van
wandelpaden ontwikkeld. Hiervoor kunnen schouwpaden
langs watergangen worden gebruikt. Voor het eventuele
gebruik van schouwpaden dient er overleg en goedkeuring
plaats te vinden met het waterschap.
Om een directe en aantrekkelijke verbinding van
Bemmel via de Buitens en het Landbouwland naar het
Waterrijk en Arnhem te realiseren wordt, in aansluiting
op de Plak vanuit Bemmel, een nieuwe recreatieve noordzuidverbinding voor het langzaam verkeer gerealiseerd.
Dit fiets-wandelpad sluit, via een brug over de Linge, aan
op het fietspad aan de noordzijde van de Linge.
Er wordt de mogelijkheid geboden voor het
ontwikkelen van recreatieve (neven)activiteiten zoals
streekproductenverkoop, kamperen bij de boer tot 15
plaatsen of een bed & breakfast. Hierbij geldt dat er een
goede ruimtelijke inpassing moet plaatsvinden waarbij de
openheid voldoende moet worden gewaarborgd.
Ter hoogte van de afslag Elst en de kruising met
de Breedlersestraat wordt de mogelijkheid geboden
voor kleinschalige recreatieve voorzieningen en
parkeervoorzieningen te realiseren. Het kan daarbij
gaan om een kleinschalig informatiepunt over de
mogelijkheden in het Park, een theetuin, kleinschalige
parkeervoorzieningen en fietsverhuur. Deze locatie is
vanaf de A325 goed te bereiken en vanaf hier kan men de
auto parkeren en wandelend en fietsend Park Lingezegen

Initiatieven zoals verkoop streekproducten en een B&B worden gestimuleerd
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te verkennen. Zowel de kleinschalige bebouwing als de
parkeervoorziening moeten zorgvuldig in de ruimtelijke
structuur van de linten worden ingepast.
Wonen
Omdat het agrarische gebruik de hoofdfunctie vormt in
Landbouwland zijn nieuwe woningen hier niet gewenst.
Dit past niet in het gewenste landschappelijke beeld van
een open agrarisch landschap. Wanneer de rood voor rood
regeling van toepassing is moeten nieuwe woningen in
het deelgebied de Buitens worden gecompenseerd als een
nieuw erf. Hergebruik van vrijkomende bedrijfsgebouwen
is niet toegestaan.
Landbouw
Landbouwland behoud zijn agrarische hoofdfunctie. Er
worden uitbreidingsmogelijkheden op maat geboden
aan de bestaande agrarische bedrijven. Nieuwvestiging
van intensieve veehouderijen, glastuinbouwbedrijven
of boomkwekerijen is niet toegestaan, omdat dit de
karakteristieke openheid van het gebied aantast en niet
past bij het type agrarische bedrijvigheid in dit gebied.
Genoemde functies worden ook als nevenactiviteit niet
toegestaan.

Samenvattende doelstellingen
Doelstelling voor Landbouwland is het realiseren
van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open en weids landschap;
Samenhangende bomenrijen langs de
Linge;
Natuurvriendelijke oevers en stapstenen
volgens model Rietzanger en
IJsvogelvlinder;
Recreatief medegebruik;
Landbouw blijft hoofdfunctie;
Mogelijkheden voor recreatief
medegebruik;
Recreatieve langzaamverkeer verbinding
in noord zuid richting;
Kleinschalig recreatieve voorziening en
parkeervoorziening ter hoogte van de
afslag Elst en Breedlersestraat;
Rood voor rood compenseren in de
Buitens;
Afsluiten Breedlersestraat voor doorgaand
autoverkeer.

Verkeer
De Broekakkers en Lingewal blijven toegankelijk voor
doorgaand autoverkeer. Aan de noordzijde van de
Linge wordt parallel aan deze wegen een vrijliggend
fietspad aangelegd, waardoor het fietsverkeer zich
veilig kan bewegen. De te realiseren doorgaande
langzaamverkeersverbinding, aansluitend op De Plak
richting Bemmel, sluit aan op het fietspad aan de
noordzijde van de Linge. Hierdoor ontstaat een goed
aansluitend netwerk van recreatieve fietspaden in noordzuid- en oost-westrichting en worden de verschillende
deelgebied goed en verkeersveilig met elkaar verbonden.
Uitgangspunt voor het tracé van het snelfietspad van
Arnhem-Nijmegen is dat het zo dicht mogelijk langs de
A325 is gelegen om een verder verkleining en doorkruising
van het Landbouwland te voorkomen. Het tracé in de
structuurvisie is indicatief aangegeven.
Parkeervoorzieningen worden gerealiseerd nabij de
afslag Elst, tot maximaal 30 parkeerplekken, zodat
het autoverkeer zich niet verder het gebied in begeeft
maar het gebied toch goed ontsloten is vanaf de A325.
De parkeervoorziening ligt op de grens tussen het
Landbouwland en de Buitens. De Breedlersestraat wordt
daarvoor afgesloten voor doorgaand autoverkeer.
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4.5 De Buitens
Landschap
Het deelgebied de Buitens is gelegen op de oude
stroomruggen van de rivier. Bepalend voor de structuur
en het beeld van dit deelgebied zijn de linten van de
Breedlersestraat, het Katteleger en de Baalsestraat.
De oude ontginningslinten en de van oorsprong
kleinschalige mozaïekachtige landschappelijke structuur
vormen het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de
Buitens. Door de aanleg van stevige bomenlanen langs
de linten, boomgaarden, kleinschalige bospercelen en
beplantingssingels vinden versterking en ontwikkeling
plaats van de kleinschalige half open structuur van de
stroomrug. Hierdoor ontstaat een recreatief aantrekkelijk
kleinschalig landschap. De karakteristieken van de linten,
smal, groen en landelijk, vormen het uitgangspunt voor
uitwerkingen van de profielen. Verdikking en versteviging
van het groene karakter van deze linten vanaf de A325
tot aan het buurtschap de Baal, versterken tevens het
verschil tussen de open komgronden aan de noordzijde
en de kleinschalig- en beslotenheid van de Buitens.
In de Buitens kan er onderscheid gemaakt worden in het
gebied gelegen tussen de Breedlersestraat, Katteleger en
de Betuweroute dat samen met het gebied ten zuiden
van de Baalsestraat een fijnmazig mozaïek zal kennen en
het landschap ten noorden van deze linten grenzend aan
de Linge, welke een grotere korrelstructuur heeft. Deze
landschappelijke eenheden vragen om een robuustere
uitwerking. De bouwstenen zijn echter wel dezelfde als in
het zuidelijke deel waardoor de samenhang helder blijft.
De bedrijvenlocatie in de noordwesthoek van deze zone
wordt als een vanzelfsprekend onderdeel ingebed in deze
structuur. De kwaliteit van de landschappelijke inpassing
van het terrein dient hiertoe verbeterd te worden.
Nieuwe landgoederen en nieuwe erven vormen een
middel om de gewenste landschappelijke structuur vorm
te geven. Er wordt dan ook de mogelijkheid geboden
nieuwe landgoederen te ontwikkelen. Hierbij wordt
uitgegaan van het principe rood betaalt voor groen.
De nieuwe landgoederen zullen moeten voldoen aan
de provinciale regeling voor het realiseren van nieuwe
landgoederen. Omvorming van bijvoorbeeld bestaande
agrarische bedrijven naar een landgoed behoort ook tot
de mogelijkheden, mits voldaan wordt aan de eerder
genoemde regelingen. Op hoofdlijnen gaat het daarbij om
het realiseren van een landgoed van in totaal minimaal
5 ha. bos en natuurgebied met de mogelijkheid tot
realiseren van een beperkt oppervlak aan bebouwing.
Het landgoed dient voor 80 tot 90% openbaar toegankelijk
te zijn voor derden. De nieuwe landgoederen dienen
een afwisselend en kleinschalige structuur van bos,
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Bebouwing met een karakteristieke opbouw ‘vertaalt’ naar het nu vormt de leidraad

Pocketparks maken de archeologische en cultuurhistorische waarden zichtbaar

Recreatieve informele paden lopen langs boomgaarden en weilanden
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weilanden, water, boomgaarden en formelere delen
rondom de bebouwing te laten zien. De bebouwing
dient niet opgenomen te worden in de rooilijnen van de
bebouwingsstructuur van het lint, maar op enige afstand
van het lint te worden gesitueerd om zo het verschil
tussen de erven en de meer statige buitenplaatsen te
benadrukken. Ontsluiting vindt wel plaats vanaf het lint.
Hierdoor worden de nieuwe landgoederen duidelijk als
nieuwe laag aan het landschap toegevoegd. De maat
en schaal van deze ontwikkeling is anders dan de maat
en schaal van de erven die gelegen zijn aan het lint. Er
dient sprake te zijn van een duidelijke hoofdmassa met
een ‘statige’ uitstraling en zogenaamde bijgebouwen die
ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. De architectuur
mag expressief van vorm zijn maar ingetogen qua kleuren materiaalgebruik. De bebouwing uit de omgeving dient
wel duidelijk als inspiratiebron te worden gebruikt in de
uitwerking. Het ontwikkelen van eigen karakteristieke
stijlkenmerken voor een landgoed in Park Lingezegen
behoort tot de mogelijkheden. Hiermee krijgen de
landgoederen een bijzondere betekenis in het Park en wordt
de ontwikkelingsgeschiedenis leesbaar en herkenbaar.
De te compenseren (geclusterde) bebouwing vanuit de
rood voor rood regeling van de deelgebieden Waterrijk,
Landbouwland en de Woerdt mogen ontwikkeld worden
langs de linten en dienen aan te sluiten bij de rooilijnen
van de bestaande bebouwing- en erfstructuur. Deze
clusters dienen een samenhangend ensemble te vormen
van bebouwing, erf, tuinen en eventueel bijbehorende
gronden als weilanden of boomgaarden. De clusters
mogen uit maximaal 5 woongebouwen bestaan. Bij de
situering van deze bebouwing moet voorkomen worden
dat het lint dicht gezet wordt en er geen doorzichten meer
zijn naar het landschap achter het lint. De karakteristieke
opbouw van de huidige boerenerven dienen als leidraad
voor de inrichting van de clusters. Zowel de opbouw
in hoofd- en bijgebouwen, woonhuis en schuren als de
karakteristieke erfbeplantingen maken daar deel van uit.
Hoogtes van daken en goten, dakhellingen, kleurgebruik et
cetera, sluiten aan op de bestaande erven. Uitgangspunt
vormt hierbij dat er een ‘vertaling’ wordt gemaakt naar
architectuur van nu. Zowel bij de bestaande erven als
nieuwe clusters dient de aanleg van erfbeplanting te
worden gestimuleerd. Daarbij dient dit aan te sluiten bij
de karakteristieken en soorten uit deze streek.
De A325 begrenst de Buitens aan de westzijde en wordt
als zelfstandig groen element vormgegeven, waarbij
rekening wordt gehouden met zichtlijnen het gebied
in, maar ook afscherming biedt ten behoeve van de
recreant en de gewenste rust in het gebied; door middel
van een wal en/of bomenrijen kan dit worden bereikt.
De Betuweroute wordt door de ontwikkeling van nieuwe
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landgoederen en erven vanaf de bestaande linten aan het
zicht onttrokken.
Ecologie
Ook in het deelgebied de Buitens dient uitwerking te
worden gegeven aan de ecologische verbindingszone van
noord-zuid. Hiervoor gelden dezelfde randvoorwaarden
zoals beschreven voor het Landbouwland.
Water
De waterhuishouding wordt afgestemd op de in het gebied
voorkomende functies en gebruik van de gronden.
Cultuurhistorie en archeologie
De linten vormen de oude ontginnings- en verbindingslijnen
over de stroomrug. Deze cultuurhistorische lijnen
worden gewaarborgd en versterkt. Oude sloten en
verkavelingspatronen dienen in de uitwerking van de
nieuwe landgoederen en erven als leidraad te worden
meegenomen.
Omdat de oude stroomrug al vroeg bewoond en
ontgonnen is, is er sprake van enkele cultuurhistorische
en archeologische waardevolle plekken. Het ruimtelijk
versterken, ontwikkelen en daardoor meer herkenbaar
maken van deze plekken vindt plaats door het realiseren
van zogenaamde pocketparks langs de Breedlersestraat,
het Katteleger en de Baalsestraat. Uitgangspunt is dat
dit bijzonder vormgegeven openbare gebieden worden
waarbij de archeologische en cultuurhistorische waarden
gewaarborgd worden en tot uitdrukking worden gebracht.
Bij de realisering en gebruik van de Pocketparks dient het
plaatselijke bodemarchief te worden gerespecteerd.
De omgeving van de Karstraat kent een hoge archeologische
verwachtingswaarde. Bij nieuwe ontwikkelingen op deze
locatie is nader onderzoek vanuit archeologie nodig.
Op basis daarvan zullen zo nodig vervolgens nadere
randvoorwaarden worden bepaald die gelden bij de
uitwerking en realisering van de gewenste ontwikkeling.
Recreatie
De linten van de Buitens vormen aantrekkelijke recreatieve
routes voor fietsers en wandelaars en verbinden het
gebied met het Landbouwland en de kernen Elst en
Bemmel. Deze wegen worden echter ook gebruikt door
het autoverkeer. De Breedlersestraat wordt voor het
doorgaande autoverkeer afgesloten. Hierdoor ontstaat
dat in de gebieden van Waterrijk waar natuurontwikkeling
plaatsvindt, het zuidwestelijke en oostelijke deel,
wordt gestreefd naar een afname van bebouwing.
Een aantrekkelijke en veilige route voor fietsers en
wandelaars.

Ontwikkelen van nieuwe kleinschalige recreatieve functies
is mogelijk door functieverandering van bestaande
bebouwing of als functie van de te ontwikkelen nieuwe
landgoederen of erven. Hierbij kan gedacht worden
aan een welnesscentrum, Bed & Breakfast, theetuin,
kleinschalige horeca en kamperen, mits passend in de
sfeer en ambitie van de linten.
Naast ontwikkeling van recreatieve routes via de linten
wordt een informeel wandelpadennetwerk ontwikkeld
dat aansluit op routes uit de omgeving. Ontwikkelen is
mogelijk langs watergangen, over de nieuwe landgoederen
en bijvoorbeeld in de vorm van ‘boerenlandpaden’ die
boomgaarden en weilanden op een informele manier
doorkruisen.
De te ontwikkelen pocketparks krijgen een recreatieve
functie. Er worden recreatieve rustpunten ontwikkeld op
bijzondere historische en archeologische plekken zoals
de Kapel en bij het buurtschap de Baal. De pocketparks
moeten goed worden ontsloten voor zowel fietsers als
wandelaars. Bovendien moeten ze deel uitmaken van het
routenetwerk in het gebied.
Ten westen van de Karstraat wordt ruimte geboden om
een recreatieve publiekstrekker te ontwikkelen. Deze
locatie is goed ontsloten en leidt tot een minimale
toename van het verkeer op de Karstraat en de omgeving.
Een verdichting van het landschap met een enigszins
robuustere schaal past in het ruimtelijke streefbeeld
van dit noordelijke deel van de Buitens. Uiteraard moet
er zorgvuldig landschappelijk worden ingepast vanuit de
gewenste ruimtelijke structuur. In dit gebied is sprake van
een tracé van een ondergrondse gastransportleiding. Bij
de uitwerking dient rekening te worden gehouden met de
benodigde afstanden tot deze leidingen. De locatie ten
westen van de Karstraat is verder van deze leidingen af
gelegen dan de oostkant.
Wonen
De Buitens is een deelgebied waar verweving van
verschillende functies en de daarbij behorende ruimtelijke
karakteristiek kenmerkend zijn. In dit deelgebied past
vanuit het ruimtelijke streefbeeld de ontwikkeling
van nieuwe landgoederen en erven. De rode functies
die bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit van
Park Lingezegen zorgen dat het park zowel voor als
door bewoners wordt gerealiseerd. De rood voor rood
woningen vanuit Waterrijk, Landbouwland en de Woerdt
kunnen geclusterd worden ontwikkeld in nieuwe erven
die aansluiten op de bestaande, traditionele (agrarische)
erven. De landschappelijke en stedenbouwkundige
randvoorwaarden zijn beschreven bij het ruimtelijklandschappelijke streefbeeld van de Buitens.
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Landbouw
De huidige agrarische functie van de verschillende
bedrijven blijft gehandhaafd. Nieuwvestiging op nieuwe
locaties wordt echter in dit deelgebied niet toegestaan.
Op beperkte schaal is uitbreiding mogelijk mits
landschappelijk en stedenbouwkundig goed ingepast.
Nevenfuncties als kamperen bij de boer, tot 25 plekken,
verkoop van streekproducten is mogelijk.
Hergebruik anders dan agrarisch is niet toegestaan.

Samenvattende doelstellingen
Doelstelling voor de Buitens is het realiseren van:
•
•
•

Verkeer
In verband met het gewenste autoluwe karakter van
Park Lingezegen wordt de Breedlersestraat voor het
doorgaande autoverkeer afgesloten. De straat is wel
toegankelijk voor langzaamverkeer, landbouw- en
bestemmingsverkeer. Hierdoor ontstaat een veilige
en fietsvriendelijke verbinding. De Katteleger wordt
een belangrijke doorgaande route voor het auto- en
fietsverkeer. Het huidige profiel is echter te smal om
de veiligheid van de fietsers te garanderen. Er worden
vrijliggende fietspaden aangelegd ten behoeve van een
veilige fietsroute tussen Bemmel en Elst, met name voor
de schooljeugd tussen beide kernen. Hierdoor ontstaat
tevens een betere doorstroming van het autoverkeer op
de Katteleger. Het doorgaande verkeer tussen Bemmel en
Elst/A325 zal vanaf het Katteleger via de Bemmelseweg,
Industrieweg oost en de Aamsestraat worden geleid.
De inrichting van deze wegen is grotendeels toegerust
op de verwachte toename van het verkeer. Ten behoeve
van de verkeersveiligheid kan hier overwogen worden
een aantal maatregelen te treffen. Een goede fasering en
afstemming van werkzaamheden bij het realiseren van
deze maatregelen is van belang.
De wegen van de linten worden aan de oostzijde
aangesloten op de fietsroute langs de Linge. In noordzuidrichting via het Landbouwland maar ook via Baal
aansluitend op de fietsroute langs de oostrand van Park
Lingezegen. Daarin speelt het aanleggen van een veilige
aansluiting voor het langzaamverkeer tussen de linten
westelijk van de Karstraat en oostelijk van de Betuweroute
een belangrijke rol.
Het indicatieve tracé van de snelfietsroute wordt zo
dicht mogelijk langs de A325 geprojecteerd. Daarbij zal
het noodzakelijk zijn een goede, verkeers- en sociale
veilige ondertunneling te maken met de A15 en de
Betuweroute.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Kleinschalig mozaïeklandschap van erven,
nieuwe landgoederen, boomgaarden, weilanden
en bos;
Stevige laanstructuren langs de oude
bebouwingslinten;
Natuurvriendelijke oevers en stapstenen volgens
model Rietzanger en IJsvogelvlinder;
Rood voor rood op eigen erf en geclusterd
vanuit compensatiegebieden Waterrijk,
Landbouwland, beperkt de Woerdt;
Rood voor groen in de vorm van nieuwe
landgoederen;
Pocketparks op historisch en archeologisch
waardevolle plekken;
Recreatieve trekker langs de Karstraat;
Breedlersestraat als aantrekkelijke recreatieve
route;
Katteleger als doorgaande weg voor verkeer en
voorzien van vrijliggende fietspaden tussen Elst
en Bemmel;
Kleinschalige recreatieve functies;
Verweving agrarische functie met overige
functies.
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Deelgebied ‘De Woerdt’
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4.6 De Woerdt
Landschap
De Woerdt bestaat overwegend uit oeverwalgronden. Van
oudsher heeft het een kleinschalig karakter met veel
boomgaarden en kavelbeplantingen. In het Masterplan
wordt de Woerdt beschreven als ‘stadslandgoed’.
De recreatieve aantrekkelijkheid wordt vergroot door
ruimtelijke en functionele verbindingen direct vanuit
de aangrenzende woongebieden te verbeteren en
te ontwikkelen. De verschillende elementen waaruit
een landgoed kan bestaan zijn reeds aanwezig: de
uitgestrekte boomgaarden langs de Woerdsestraat, het
kerkje bij Ressen en Huis Doornik en de vele kleinschalige
landschapselementen. Het ruimtelijk beeld voor de
toekomst wordt bepaald door het behouden, versterken
en ontwikkelen van lanen, boselementen, hagen,
boomgaarden, weilanden en akkers. Dit betekent ook, dat
elementen die hebben bijgedragen aan de versnippering
van het gebied, zoals glastuinbouw, ruimte zullen
moeten maken voor groene ontwikkelingen. Overige
bestaande elementen zoals het Huis Doornik worden als
vanzelfsprekend opgenomen. Er moet een eenduidige
en samenhangende landschappelijke structuur ontstaan.
Hiermee wordt het versnipperde landschap weer een
samenhangend geheel. Dit afwisselende cultuurlandschap
staat in een groot contrast met de natuurlijke woestere
buitendijkse gronden langs de Waal.
De Bemmelse Zeeg en de Woerdsestraat vormen
twee landschappelijke dragers van de Woerdt, elk met
een eigen profiel en karakter, die worden versterkt in
de landschappelijke structuur. De Bemmelse Zeeg is
een belangrijke ecologische verbindingszone in noordzuidrichting. Het ruimtelijke beeld wordt bepaald door de
watergang met brede rietoevers, hier en daar verbreed
door een ecologische stapsteen met een zelfde beeld. De
Woerdsestraat heeft een idyllisch karakter en is een oude
historische route. Hagen begeleiden het zeer smalle profiel
en de route doorsnijdt een groot boomgaardencomplex.
Deze aantrekkelijke route verbindt het bos- en
landgoedachtige zuidelijke deel met het pocketpark bij
het kerkje van Ressen. Behoud en versterken van deze
bijzondere sfeer en structuur vormt het uitgangspunt.
Ook dwarslanen verbinden beide delen voor wandelaars.
Hierdoor ontstaat voldoende verbinding, samenhang en
herkenbaarheid in het gehele deelgebied de Woerdt.
Om oude historische relicten weer zichtbaar en beleefbaar
te maken in het landschap wordt het tracé van de oude
kweldijk, direct gelegen achter de Waaldijk, hersteld. De
zone tussen de Waaldijk en de kweldijk wordt ingericht
met bos en bredere open zones. De contouren van
het Spiegelbos in de zuidwesthoek dienen te worden
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aangepast aan de contouren van de kweldijk. Nieuwe
boselementen moeten ervoor zorgen dat de bestaande
bospercelen ruimtelijk met elkaar verbonden worden.
Belangrijke zichtlijnen vanaf de kweldijk richting de
Waaldijk bij de Kolk van Elferen worden hersteld.
De Zandsestraat- Vossenpels en de Ressensestraat
vormen de dragers van de bebouwingsstructuur van
de Woerdt. Bebouwing concentreert zich langs deze
doorgaande wegen. De Ressensestraat heeft door de
reeds aanwezige bomenlaan en ruime groene kavels een
aantrekkelijk beeld. Dit beeld blijft behouden en wordt
waar nodig versterkt. De Zandsestraat-Vossenpels heeft
daarentegen een meer stedelijke uitstraling, bepaald
door het verkeerskundige profiel en de grotere dichtheid
van de bebouwing langs het lint. Ook kassen bepalen
hier het ruimtelijke beeld. Dit lint vormt tevens de rand
van het stadslandgoed van de Woerdt. Westelijk ervan
zijn de grotere uitbreidingsgebieden gelegen. Nieuwe
dwarslanen moeten ruimtelijk en functioneel verbindende
lijnen vormen tussen de woongebieden en het groen.
Voor de Zandsestraat en Vossenpels wordt gestreefd
naar een groener en minder stedelijk karakter. Door het
realiseren van bospercelen, lanen en hagen die verweven
worden met de bestaande bebouwing langs het lint
kan dit worden bereikt. Vanaf het lint dienen echter
ook enkele zichtlijnen te worden gewaarborgd richting
de bossen en achterliggende weilanden en akkers.
Er dient aandacht te zijn voor een groene overgang
van de bebouwde percelen naar het parkgedeelte.
De glastuinbouw langs deze wegen zal moeten
verdwijnen om de groene en recreatieve doelstelling
van Park Lingezegen te kunnen realiseren in de Woerdt.
Nieuwe bebouwing wordt dan ook niet toegestaan in dit
deelgebied. De afname van bebouwing draagt sterk bij aan
het ontwikkelen van voldoende groene ruimte en vergroot
de landschappelijke kwaliteit in de Woerdt.
Aan de noordzijde van de Woerdt ligt de zware infrabundel
van de Betuweroute en de A15. De Bemmelse Zeeg en de
Plak kruisen deze bundel. Gestreefd wordt om de kruising
te accenturen door te investeren in de landschappelijke
inrichting. Er wordt een samenspel voorgesteld van
grondlichamen, waterelementen en plas- draszones.
Hierdoor wordt ook een betere en prettigere overgang
gecreëerd tussen de verhoogde ligging van de A15,
schermen van de Betuweroute en de stedelijke rand van
Bemmel. De grondlichamen kunnen tevens dienst doen
als markering en presentatie van Park Lingezegen naar
de A15.
Ecologie
De Woerdt vormt het zuidelijke deel van de ecologische
verbindingszone die de uiterwaarden van de Waal
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verbindt met de uiterwaarden van de Rijn. Ook hier
wordt uitwerking gegeven aan de modellen Rietzanger
en IJsvogelvlinder. De Bemmelse Zeeg vormt de drager
van het model Rietzanger. De bospercelen moeten
ontwikkeld worden als vochtig structuurrijk loofbos ten
behoeve van de IJsvogelvlinder. Langs de Bemmelse Zeeg
wordt een brede natuurvriendelijke oever gerealiseerd
gecombineerd met stapstenen van minimaal 1,5 tot 2,5 ha
met een onderlinge afstand van 1,5 tot 2,5 kilometer voor
de Rietzanger. Om aan deze eisen te voldoen wordt nabij
knooppunt Ressen een grote stapsteen gerealiseerd die
de verbindingszone ondersteunt.
Water
De Bemmelse Zeeg vormt de hoofdwatergang in deelgebied
de Woerdt en zorgt voor de ontwatering van het gebied.
De oevers worden natuurvriendelijk beheerd en voldoen
daarmee aan de doelstelling vanuit het waterbeheer.
Cultuurhistorie en archeologie
De Woerdt is rijk aan cultuurhistorische elementen,
structuren en patronen. Daarnaast is er sprake van een
middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Om de
herkenbaarheid en beleefbaarheid van cultuurhistorie en
archeologie te vergroten en recreatief aantrekkelijk te
maken vormen cultuurhistorische patronen en elementen
de leidraad in de uitwerking. Zowel gebouwde als groene
elementen, zoals de kweldijk, worden zorgvuldig ingepast
in de ruimtelijke structuur. Waar mogelijk worden
structuren hersteld en versterkt. Unieke cultuurhistorische
of archeologische locaties vormen de aanleidingen voor de
uitwerking van een pocketpark. De aanwezige waarden
worden hier gewaarborgd, beleefbaar en herkenbaar
gemaakt.
Het gebied bij het kerkje van Ressen wordt ontwikkeld als
pocketpark. Het buurtschap Ressen kent een aantal rijksen gemeentelijke monumenten. Behalve de bebouwing is
in Ressen de ruimtelijke- en landschapsstructuur belangrijk
als cultuurhistorisch waardevol en te beschermen kwaliteit.
De samenhang tussen de verschillende elementen van
het huidige ensemble van bebouwing, groen en open
ruimte wordt versterkt. Bomenlanen en een zorgvuldige
aanleg van erfbeplanting dragen hieraan bij. Uitbreiding
van bebouwing is hier dan ook niet mogelijk, omdat dit
het ensemble te veel verstoord.
Huis Doornik wordt door de aanleg van nieuwe
bossen en lanen opgenomen in de totale
structuur
van
het
nieuwe
stadslandgoed.
De kolk van Elferen herinnert aan de vroegere
dijkdoorbraken en dient als zodanig te worden gewaarborgd.
Het fort bij Lent vormt een ‘landmark’ en belangrijk
cultuurhistorisch relict aan de Waaldijk.

4. UITWERKING DEELGEBIEDEN

Recreatie
Om de toegankelijkheid te vergroten wordt in het nieuwe
stadslandgoed de Woerdt een intensief padennetwerk voor
fietsers en wandelaars ontwikkeld dat goed is aangesloten
op de routes in de aangrenzende woongebieden, namelijk
de Waaldijk en het buitendijkse gebied langs de Waal. De
Woerdsestraat is afgesloten voor doorgaand autoverkeer
en is een belangrijke recreatieve schakel in de noordzuidverbinding in de Woerdt. Aan de zuidkant van de
Woerdsestraat wordt een nieuwe dwarsverbinding
gerealiseerd richting de Waaldijk. Hierdoor ontstaat een
directe en aantrekkelijke recreatieve route naar de dijk en
de aangrenzende uiterwaarden.
Ten noorden van Waaldijk is ruimte om een kleinschalige
recreatieve activiteit te ontwikkelen, zoals een
bezoekerscentrum of een welnesscentrum, als aanvulling
op het Wijnfort en passend in de doelstellingen van Park
Lingezegen. Gezien de situering in de nabijheid van het
Natura 2000 gebied de Gelderse Poort zijn activiteiten in de
buitenlucht zoals een evenemententerrein niet wenselijk.
Een kleinschalige recreatieve activiteit heeft slechts een
minimaal effect op de belasting van de wegen. De functie
moet landschappelijk en stedenbouwkundig aansluiten op
de doelstelling van het nieuwe stadslandgoed. Daarnaast
is kleinschalige recreatie als nevenfunctie bij bestaande
functies mogelijk. Te denken valt daarbij aan een bed &
breakfast, verkoop streekproducten, theetuin et cetera.
Wonen
Deelgebied de Woerdt kent reeds een behoorlijk hoge
dichtheid aan woningen langs de bestaande wegen en de
aangrenzende kernen. Een substantiële vermindering van
bebouwing (met name glastuinbouw) is zeer wenselijk
om zo de draagkracht en gewenste landschappelijke
kwaliteit te versterken en te ontwikkelen. Vermindering
van bebouwing komt de groene kwaliteit ten goede.
Slopen van bebouwing draagt dan ook daadwerkelijk
bij aan de ontstening van de Woerdt. Er wordt dan ook
alleen bij hoge uitzondering ruimte geboden voor de
ontwikkeling van rood voor roodwoningen op het eigen
erf of ter compensatie elders in de Woerdt. Compensatie
dient bij voorkeur plaats te vinden buiten het plangebied
of in het deelgebied de Buitens.
Landbouw
Het agrarische gebruik in de Woerdt zal veranderen maar
niet verdwijnen. Het gebruik en beheer dient afgestemd
te worden op de doelstelling van het realiseren van een
nieuw stadslandgoed waarbij sprake is van een intensief
recreatief gebruik. Deze functie, grondgebonden agrarische
bedrijvigheid, blijft mogelijk in de Woerdt. Nieuwvestiging,
glastuinbouw en intensieve veehouderij zijn echter niet
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mogelijk omdat dit niet past in het kleinschalige en
groene karakter van de Woerdt. Uitbreiding van bedrijven
is op beperkte schaal mogelijk en dient passend te zijn
in het landschap. Daarbij mag het functioneren van de
ecologische verbindingszone niet worden verstoord.
Boomgaarden vormen een traditioneel passende teelt
binnen de Betuwe. In de Woerdt is voorzien in het behoud
van bestaande boomgaarden. Vanuit landschappelijk en
recreatief oogpunt zijn hoogstamboomgaarden wenselijk.
Bestaand hoogstamfruit dient te worden behouden
en bij de aanleg van nieuwe boomgaarden dient naar
hoogstamfruit te worden gestreefd. Ook laagstamfruit
draagt evenwel bij aan de recreatieve beleving van het
landschap.
Verkeer
De Ressensestraat en de De Zandsestraat-Vossepels
zijn belangrijke doorgaande wegen die hun functie
als doorgaande route voor het autoverkeer moeten
behouden. Tussen deze wegen in, is sprake van autoluwe
gebieden. De Woerdsestraat is afgesloten voor doorgaand
autoverkeer ten behoeve van het recreatieve verkeer en is
een belangrijke route in noord-zuidrichting. De doorgaande
wegen zelf zijn voorzien van vrijliggende fietspaden
en bieden voor het recreatieve verkeer verkeersveilige
routes. In de toekomst wordt er een directe aansluiting
gerealiseerd voor de auto via de Ovatonde met de A325.
Hierdoor zal de Vossepels in de toekomst minder belast
worden met doorgaand verkeer wat ten gunste komt aan
de recreatieve kwaliteit van het zuidelijke deel van de
Woerdt. Deze extra ontsluiting voorziet in een verbeterde
bereikbaarheid van Bemmel, Lent en Park Lingezegen.
De snelfietsroute wordt zo dicht mogelijk langs de A325
en A15 gesitueerd en dient landschappelijk te worden
ingepast.
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Samenvattende doelstellingen
Doelstelling voor de Woerdt is het realiseren van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een kleinschalig landschap van boomgaarden,
kavelbeplantingen, lanen, weilanden en bos;
Twee landschappelijke dragers: Bemmelse Zeeg
en de Woerdsestraat;
Ecologische verbindingszone langs de
Bemmelse Zeeg volgens model Rietzanger;
Vochtig structuurrijk bos volgens model
IJsvogelvlinder;
Pocketpark Ressen;
Lanen als verbindende structuren tussen
de verschillende onderdelen en stedelijke
omgeving;
Amoveren glastuinbouw, beperkt of bij
uitzondering toepassen rood voor rood op eigen
erf;
Intensief wandelpadennetwerk aansluitend op
omgeving;
Recreatieve dwarsverbinding tussen
Woerdsestraat en Waaldijk;
Kleinschalige recreatieve ontwikkeling;
Verweving agrarische functie met overige
functies.
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