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Ideeën voor groepsactiviteiten op en rondom Landerij De Park 

gericht op natuurbeleving 

 

Wil je een groepsactiviteit op of rondom Landerij De Park organiseren, dan kan dat mits je 

zelf alles organiseert. Er zijn geen vrijwilligers die dit soort activiteiten kunnen begeleiden.  

We doen je graag wat suggesties aan de hand. Ons centrum draait om natuurbeleving en de 

ideeën hebben daar allemaal mee te maken.. 

Kinderen zijn vaak al tevreden met een bezoek aan de kinderboerderij en spelen in de 

natuurspeelplaats. Zij spelen onder begeleiding van de ouders of verzorgers. Ook het 

struinpad ontdekken is de moeite waard. Maar in de omgeving van Landerij De Park, in Park 

Lingezegen, is ook van alles te beleven. 

De catering wordt verzorgd door DROOM! de Landerij. Het is niet mogelijk eigen catering te 

verzorgen in onze ruimtes. Voor meer informatie: zie landerijdepark.nl/  

https://www.landerijdepark.nl/praktische-info/veelgestelde-vragen/ 

 

 

Informatie: 

Recreatiekaart 

Park Lingezegen 

Bij Landerij 

De Park of 

digitaal 

https://www.parklingezegen.nl/recreatiekaart  

   

Op stap met de 

gids 

Joska Ausma 

Tel.: 026-

3598866 

https://www.parklingezegen.nl/op-stap-gids/  

Kinderboerderij 

Landerij De Park 

Speurtocht voor 

kinderen 

 https://www.landerijdepark.nl  

info@landerijdepark.nl  

 

 

Wandelen: 

Ommetje de Park 3,3 km https://www.wandelnet.nl   

Ommetje “De Groene 

loper” Langs de 

voedselbossen 

4 km https://www.parklingezegen.nl/inspiratie-

voor-een-wandeling-in-park-lingezegen/  

Ommetje “Schuytgraaf” 1,5 km https://www.parklingezegen.nl/inspiratie-

voor-een-wandeling-in-park-lingezegen/ 
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https://www.parklingezegen.nl/inspiratie-voor-een-wandeling-in-park-lingezegen/
https://www.parklingezegen.nl/inspiratie-voor-een-wandeling-in-park-lingezegen/


 
2 

Langs het speelbos 

(geschikt voor kinderen) 

Archeoroute Pas op! 

Bommetje…….. 

7 km https://www.parklingezegen.nl/archeoroute-

pas-op-bommetje/  

Archeoroute Het 

kralensnoer 

Naar Grote Kerk van Elst, 

centrum Elst 

7 km https://www.parklingezegen.nl/archeoroute-

het-kralensnoer/  

Trage Tocht Arnhem 

Waterrijk (stadsetocht) 

16 km https://www.wandelzoekpagina.nl  

KANkorter Arnhem 

Waterrijk (Park 

Lingezegen en 

Rijkerswoerdse plassen) 

7 km https://www.wandelzoekpagina.nl 

   

GPS speurtocht 

Overbetuwe-Landerij de 

Park (2 uur) 

5 km https://www.gpsspeurtochten.nl  

 

 

 

Huifkartocht: 

Manege “De Hoeven” 

Hollanderbroeksestraat 

28, Elst  

Tel.: 0481-371553 

         06-38390832 

(huifkar voor 20 pers.) 

www.dehoeven.com  

info@dehoeven.com 

Manege”De 

Holland”Hoenveldsestraat 

7a, Driel 

Tel.: 06-53754913 

 

(huifkar voor 25 pers.) 

 

 

Fietsen: 

Fietsverhuur:   

Walt-bikes, 

Dorpsstraat 49-D, 

Elst. Tel.: 0481-

354599 

Stads- of 

tourfiets 

€ 12,50 per 

dag 

Electrische 

fiets 

€ 22,50 per 

dag 

https://www.walt-bikes.nl/huurfietsen/  

Tandemverhuur 

Overbetuwe 

Wolfhoeksestraat 

13, Elst 

Tel.: 0481-351178 

of 06-44902326 

Zie website 

voor prijzen 

https://www.tandemverhuuroverbetuwe.nl  
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Rob Schleper en 

René van 

Werkhoven 

De Overbetuwe 

fietsroute 

53 km https://www.nederlandfietsland.nl  

Kunstfietsroute 

Overbetuwe 

27 km https://www.parklingezegen.nl/kunstfietsroute  

 

Water: 

Verhuur Kano, Kajak, 

Sup  bij Kanoverhuur 

Oost  

Tel.: 0573-740004 https://www.kanoverhuuroost.nl  

info@kanoverhuuroost.nl 

Van Amerongen 

Training en 

buitensport-Park 

Lingezegen, 

Kerkstraat 5, Elst  

Tel.: 06-42221501 

(Kajakken, klimmen 

enz.) 

https://www.training-

buitensport.nl  

 

https://www.nederlandfietsland.nl/
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