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Inleiding

waarom deze notitie?
Deze notitie is een toelichting op twee ontwerpvarianten van de Linge in het toekom-
stige park Lingezeegen. Deze varianten zijn ontstaan tijdens twee ontwerpworkshops
die onder leiding van provincie Gelderland in het kader van de actualisering van het
parkontwerp zijn gehouden in de zomer en het najaar van 2005. De varianten zijn
vervolgens gevisualiseerd in opdracht van InnovatieNetwerk. Naast deze uitwerking
heeft InnovatieNetwerk eerder ook al de potenties van een nieuwe rivier in deze
regio onderzocht. In deze notitie zal daarom naast een beschrijving van de visualisa-
ties eerst worden ingegaan op de relatie met deze nieuwe rivier.

concept nieuwe rivieren
In 2004 presenteerde InnovatieNetwerk het concept Nieuwe Rivieren, met als uit-
gangspunt dat nieuwe rivieren een ruggengraat kunnen vormen voor de ruimtelijke
kwaliteit en het sociaal-economische perspectief van landelijke gebieden.

Als voorbeelduitwerking werd een 33 kilometer lange, permanent stromende 
recreatie- en woonrivier door de oostelijke Betuwe ontwikkeld, met een overstro-
mingsvlakte van 200 tot 500 meter breed en een ruimtebeslag van 1700 tot 3300 
hectare. Als tijdhorizon voor de realisatie is 10 tot 25 jaar aangehouden; veel langer
dan bijvoorbeeld het project Ruimte voor de Rivier.

InnovatieNetwerk en Stroming voerden
sindsdien een flink aantal gesprekken met
bestuurders, bedrijven en belangenbehar-
tigers om te polsen of er interesse bestaat
voor deze innovatieve aanpak.

ontwikkeling park over-betuwe 
Tegelijkertijd is het 1250 hectare grote park
Lingezeegen in ontwikkeling, in één van de
vier mogelijke segmenten van de hier-
boven genoemde Nieuwe Rivier. In dit plan-
gebied ligt de concrete opgave om een 
groene oase te ontwikkelen als stedelijk uit-
loopgebied voor honderdzestig duizend mensen.
Een van de belangrijke ontwerpkwesties in het parkontwerp is de waterparagraaf.
Stroming heeft hier in opdracht van dlg een tweetal mogelijke oplossingen voor
aangedragen, waarin de Linge een belangrijke drager wordt van het park. Deze zijn 
in de ontwerpworkshops van de provincie Gelderland gepresenteerd.
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1 De Linge in park Lingezeegen

1.1 geactualiseerd ontwerp
Het geactualiseerde ontwerp voor park Lingezeegen bestaat uit vier subdelen:
De Park, Het Waterrijk, Het Landbouwland en De Buitens (zie ontwerptekening).
De kansen voor waterbeleving en -natuur zijn het grootst in Het Waterrijk. De park-
ontwerpers zien de Linge als een belangrijke drager van het park, maar momenteel is
nog niet duidelijk hoe de stroom hierin ingebed zal gaan worden. De Linge krijgt met
de geactualiseerde inrichting van park Lingezeegen wellicht een nieuwe ruimtelijke
impuls. De rechte en ecologisch weinig interessante waterloop kan daarmee meer
mogelijkheden krijgen, die beter passen bij de wensen in het gebied.
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vraagstelling
Om de ontwikkelingen op langere termijn (een Nieuwe Rivier in de Betuwe) en 
kortere termijn (de wateropgave in het park) bij elkaar te brengen, heeft Innovatie-
Netwerk aan Stroming gevraagd om de uitwerking van de Linge als drager van het
park Lingezeegen te visualiseren. Deze zijn bedoeld om een positieve bijdrage te 
leveren aan de discussie over stromend water in het park.
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Ontwerptekening park Lingezeegen. Bron: folder Een Park van Formaat, december 2005



2 De Linge als drager van het park

In opdracht van InnovatieNetwerk heeft bureau Stroming de schetsen en montages
die eerder voor dlg zijn gemaakt, verder uitgewerkt en gevisualiseerd. Zij geven een
beeld van hoe deze rivier er binnen het parkontwerp uit zou kúnnen zien als haar
potenties ten volle benut worden.

2.1 uitgangspunten
De Linge heeft grote potenties, die in de huidige bedding niet ten volle benut worden.
Dit kan veranderen door de waterstand te verhogen, stromend water met peildyna-
miek toe te laten en een breed winterbed te creëren dat bij hoogwater overstroomt.
De Linge wordt hierdoor landschappelijk aantrekkelijker en natuurlijker, wat zowel
de recreant als de flora en fauna ten goede komt.

Breder en ondieper
Om dit te realiseren is het nodig om de huidige bedding te verbreden tot een circa 
50 tot 100 meter brede bedding, met daarbinnen een laagwaterbed van twee á drie
keer de huidige breedte. Door één van de oevers ondiep uit te graven, ontstaat er een
bredere land-waterovergang (zie impressie). Het laagwaterbed zal worden verondiept
tot ca 1 m waterdiepte. Hierdoor zal het waterpeil eerder stijgen dan in de huidige
diepe bedding, maar door de veel grotere bergende breedte neemt de waterberging
sterk toe. De bandbreedte tussen laag en hoog water beslaat dan circa 50 tot 70 cm.
Door binnen deze zone bovendien ook nevengeulen aan te leggen, kunnen morfo-
logische processen zich herstellen (erosie, sedimentatie) en ontstaan allerlei 
waterdieptes, met de daaraan gekoppelde habitattypen. Wanneer de geulen alleen
benedenstrooms aangetakt worden aan de Linge, vullen ze zich met (schoon!) 
kwelwater. Dit zal de waterkwaliteit én de natuur zeer ten goede komen.
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1.2 huidig watersysteem linge
In het huidige systeem stroomt het Lingewater naar het westen via een smalle,
12 meter brede en maximaal drie meter diepe, rechte loop. De waterhuishouding van 
de Betuwe is geregeld door middel van peilvakken, waartussen het water onder vrij
verval van het ene naar het andere peilvak stroomt (zie kaartje peilvakken). Op deze
manier kan zonder hulp van bemaling de aan- en afvoer van Lingewater naar de
omliggende gronden worden gegarandeerd. Het hoogteverschil binnen de acht 
kilometer lange parkzone bedraagt één meter, van 8,20 m+ nap ter hoogte van de
Karbrug (beginpunt park Lingezeegen) tot ca 7,20 m+ nap bovenstrooms van de stuw
Hollanderbrug (einde parkzone). Het peilbeheer is nauwkeurig afgestemd op het hui-
dige landbouwkundige grondgebruik. Het kent in de winter een lage waterstand en
in de zomer een 20 tot 40 cm hogere stand. Dit beheer is tegengesteld aan 
de natuurlijke karakteristieken, waarbij het waterpeil ’s winters hoger staat dan 
’s zomers.

De maatvoering van het Lingebed is erop ingericht om in tijden van waterover-
vloed het water te bergen en vervolgens snel weg te voeren. In droge perioden wordt
water opgepompt vanuit het Pannerdensch Kanaal. Voor deze situaties zijn de stu-
wen aangelegd, die bij lage aanvoeren het water vasthouden in het systeem.

Peilvakken met peilhoogtes

Impressie dwarsdoorsnede Linge na herinrichting
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Langs de nieuwe loop van de Linge zullen bredere rietoevers ontstaan (zie foto), die
door vergroting van de slibinvang extra waterzuivering realiseren. Dit leidt tot grote
variatie in helderheid van het Lingewater, zowel in de ruimte als in de tijd. Water- en
moerasgebonden plant- en diersoorten komen hierdoor beter tot hun recht.

Waterhuishouding
Door de huidige stuwen binnen het traject van park Lingezeegen (bij de Karstraat en
de N325) op te heffen, zal de capaciteit voor zijwaartse waterberging en mogelijke 
zuivering van Het Waterrijk vergroot worden. Er stelt zich dan een verhang in tussen
circa 8,20 meter +nap ter hoogte van het beginpunt en 7,20 meter +nap bij het 
eindpunt van park Lingezeegen. Dit betekent een verval van ruim 10 centimeter per
kilometer, waarmee het karakter van een traagstromende kleine rivier ontstaat.

Met een zorgvuldig gedimensioneerd zomer- en winterbed kan in principe onder
vrij verval aanvoer en afvoer van oppervlaktewater uit het omringende gebied
plaatshebben. Het bestaande systeem hoeft daarvoor niet te veranderen, wel zullen
lokaal nieuwe aan- en afvoersloten moeten worden gegraven, verlengd of ingekort.
Dit gebeurt door zo hoog mogelijk in het systeem water af te laten naar de peilvak-
ken, die met behulp van sluisjes worden gestuurd, en zo laag mogelijk in het systeem
water weer af te voeren naar de Linge.

Ecologie
De nieuwe inrichting leidt tot een sterk vergrote biodiversiteit ten opzichte van de
huidige situatie. De natuurlijke processen erosie en sedimentatie creëren steiloevers
en kleistrandjes, geschikte habitats voor respectievelijk broedende IJsvogels en foura-
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Referentiebeeld natuurlijke rietoever (Rijnstrangen, bron: www.wildernisfoto.nl) 

gerende oeverlopers. Er ontstaan rijk geschakeerde voedselrijke milieus voor onder-
gedoken en drijvende watervegetatie, naast moerasvegetaties met riet en broekbos.
Hier kunnen bijzondere diersoorten huizen, zoals de IJsvogelvlinder, Rietzanger en 
de Blauwborst. Onder water ontstaan paai- en opgroeiplaatsen voor zoetwatervissen
(bijvoorbeeld snoek, snoekbaars, paling en winde), macrofauna (filteraars) en insec-
ten die gebonden zijn aan stromend water en ondergedoken hout.
Bij een voldoende robuust systeem ontstaan er op termijn zelfs vestigingsmogelijk-
heden voor zoogdiersoorten als de bever en noordse woelmuis, en reptielen zoals de
ringslang.

Twee varianten
In de beschreven benadering zijn aanvoer, berging, afvoer, zuivering, natuur en 
beleving ruimtelijk gecombineerd. Ook is de relatie met het rivierpeil op met name
de Waal aanwezig. De Linge vertoont hiermee de karakteristieken van een zwak-
stromende natuurlijke laaglandrivier met robuuste verbindingszones.

Volgens deze uitgangspunten zijn twee varianten uitgewerkt voor de hierboven
beschreven vrijafstromende Linge: in haar huidige bedding en in een nieuw gegraven
bedding, die een historische Rijnbedding volgt zoals terug te vinden is in zandbanen
in de ondergrond.

De IJssel bij Zalk; referentiebeeld voor een vrij afstromende riviergeul met goed functionerende natuurlijke
processen (erosie, sedimentatie, ontstaan van eilanden, zandbanken en steiloevers)
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vogelvluchtschets 1 Vrij afstromende Linge in de bestaande loop
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vogelvluchtschets 2 Vrij afstromende Linge in nieuw gegraven loop



Plezier met de rivier
Het park wordt aangelegd voor mensen, die in steeds hogere mate behoefte hebben
aan rust en ruimte. De Linge kan in het ontwerp een dominante rol spelen, en zou 
dat zelfs móéten doen. De waterloop kan (liefst in combinatie met Het Waterrijk) 
‘wilderniservaringen’ bezorgen, dicht bij de stad. Struinen tussen de struiken door:
zonder paden, maar mét de kans om plotseling een beetje weg te zakken in het 
moeras, spelende kinderen die vlotten bouwen, natte voeten halen als het rivierwater
hoog staat; ruige waternatuur biedt een andere, avontuurlijke ontspanning. Een vrij
afstromende Linge biedt samen met Het Waterrijk mogelijkheden voor kanoën,
zwemmen, vissen, schaatsen in de winter, en ook afgeschermde hoekjes om rustig
een boek te lezen zullen tussen de wilgen te vinden zijn. Voor wandelaars en fietsers
zal de vrijafstromende Linge een aanzienlijk spannender landschap bieden dan de
huidige situatie. Voor een sfeerindruk zie de fotocompilaties.
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2.2 vrij  afstromende l inge in de bestaande loop
In deze variant kan de Linge over de gehele lengte van het park vrij afstromen in het
bestaande bed (zie ontwerpschets 1). De Linge wordt verbreed en krijgt een hoog-
waterbed, waar ook nevengeulen en eilanden in liggen. Het profiel van de stroom
wordt zorgvuldig gedimensioneerd. Hierdoor kan voldaan worden aan de eis om een
bepaald inlaat- c.q. afwateringspeil te realiseren, zodat onder vrij verval kan worden
in- of uitgelaten. Er moeten wel nieuwe watergangen worden gemaakt om water in
te laten naar onder andere Arnhem-zuid (zie referentiebeeld). Ook moet er worden
bekeken in hoeverre grondwaterstromingen in en rond het studiegebied zich wijzi-
gen door deze ingreep.

Er ontstaat een traagstromende Linge met enige peildynamiek, waarin ecologische
processen op gang komen. Erosie en sedimentatie zullen zich binnen de ingestelde
marges kunnen voordoen, waardoor steilrandjes en kleibankjes ontstaan. Bovendien
levert deze variant een rijke variatie aan watertypen op (kwel, neerslag en rivier-
water) die ruimtelijk behoorlijk van elkaar zijn gescheiden. Ook dit komt de bio-
diversiteit en landschappelijke kwaliteit (variatie!) ten goede.
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Ontwerpschets 1: de vrij afstromende Linge binnen park Lingezeegen.
De blauwe lijn geeft de omvang van het hoogwaterbed weer.

Referentiebeeld parallelle waterlopen ten behoeve van een gereguleerde waterhuishouding



2.3 vrij  afstromende l inge in nieuw gegraven loop
Een meer vergaande en op de toekomst van het gebied gerichte variant is een vrij af-
stromende Linge in een nieuw gegraven bedding. Als inspiratiebron voor de nieuwe
loop zijn zandbanen gebruikt die door vroegere rivierlopen in de Over-Betuwe zijn
gevormd (zie geologische kaart en ontwerpschets 2). In deze variant kan het Linge-
systeem over circa acht kilometer vrij afstromen. Om na het opheffen van de twee
stuwen de overgang van de Linge naar het gebied benedenstrooms ervan te regelen,
komt er een nieuwe stuw ter hoogte van De Park. Om de barriérewerking hiervan te
minimaliseren wordt deze vergezeld van een cascade.

Het huidige bed van de Linge in het oostelijke deel kan worden ingericht voor lokale
berging en zuiveringsmoeras voor het glastuinbouwgebied. De bestaande Linge hoeft
niet langer de harde grens te zijn tussen het tuinbouwcomplex en het landbouwland-
schap. Het Broek en het Gemeint worden qua watervoorziening door neerslag en
kwel gevoed. De afvoer geschiedt onder vrij verval en is onderling gekoppeld. Deze
route zou eventueel als extra kanoroute kunnen worden ingericht en zelfs verbonden
kunnen worden met de Rijkerswoerdse plassen.
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links Geologische zandbanenkaart van 
de Betuwe, ter hoogte van park Lingezeegen

boven Ontwerpschets 2: de vrij afstromende
Nieuwe Linge binnen park Lingezeegen.
De blauwe lijn geeft de omvang van het
hoogwaterbed weer

Sfeerimpressies van de Linge in het Park 
(fotomontages Daphne Willems)



Studie naar effecten op de grondwaterhuishouding
Het is nodig om onderzoek te verrichten naar de effecten van de nieuw uit te graven
loop op de grondwaterhuishouding in het studiegebied en de omgeving. Het water-
schap geeft aan grote problemen te verwachten van de nieuwe loop, vanwege de
grondwaterrelaties met de Waal; deze rivierkwel zou kunnen leiden tot verdroging in
de zomer en vernatting in de winter. De ontwerpers van de nieuwe rivierloop zien in
deze grondwatereffecten juist een kans: wateraan- en afvoer via de ondergrond kan
gunstig zijn voor de oppervlaktewaterkwaliteit in de Over-Betuwe. Afhankelijk van
de uitkomst van deze effectenstudie kan een detailontwerp worden gemaakt waarbij
de rivierbedding in of juist naast de zandbanen wordt gesitueerd.
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De gedeeltelijk naar het zuiden verlegde Linge biedt een sterke ruggengraat aan het
landbouwlandschap en het landgoederenlandschap op de oeverwallen. De overige
watertypen (de door neerslag en kwel gevoede systemen) zijn ruimtelijk gescheiden,
maar komen in deze variant eveneens aan hun trekken.

Een zwakstromende, vrij meanderende Linge biedt een rijkdom aan milieus die
karakteristiek zijn voor de waterrijke, laagdynamische natuur van het rivierengebied
en voor het komgrondengebied in het bijzonder. De natuurpotenties van deze vrij 
afstromende Linge zijn nog groter dan in de vorige variant, niet alleen door de areaal-
grootte, maar ook door de werkzame ecologische processen. Alle in het gebied thuis-
horende levensgemeenschappen vinden er in de successie hun plaats: open water,
verlanding en moeras, rietland, broekbos en zelfs laagveen. Met de daarbij horende
aanzienlijke reeks aan planten- en diersoorten die centraal staan in de ecologische
hoofdstructuur van het rivierengebied.

Nog meer plezier met de rivier
Ook voor de mensen zal deze variant méér opleveren: een intensere wilderniserva-
ring op fietsafstand van de stad! Door herstel van de historische zandbanen wordt
het landschap gevarieerder en avontuurlijker, en biedt het voor de natuur- en land-
schapsbeleving een rijke keur aan mogelijkheden, zowel op het water als langs de
oevers. Kanoën, zwemmen, wandelen, fietsen, zonnebaden op door erosie natuurlijk
ontstane strandjes, schaatsen in de winter: alle recreatievarianten zijn mogelijk,
maar kwalitatief hoogwaardiger dan in de vorige variant. Ook biedt de nieuwe rivier-
loop de kans om nieuwe woonmilieus aan het water te creeëren.
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Referentiebeeld zwakstromende, laagdynamische rivierDe Rijstrangen bij Zevenaar: referentiebeeld voor de Linge als vrij afstromende rivier
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