
De Rijkerswoerdse Plassen maakt als recreatiegebied met 
maar liefst 80 hectare deel van uit van Park Lingezegen. 
Talloze zon-, strand-, sport- en gezelligheidsliefhebbers zijn 
hier opgegroeid en elke keer is er iets nieuws te beleven. 
Zo zijn er bijvoorbeeld de Outdoor Fitness Zone en de 
trimbaan, een geweldig nieuwe manier om actief in de 
buitenlucht te sporten. 
Kom zelf de veelzijdigheid van dit recreatiegebied beleven!

www.uiterwaarde.nl

Ruimte voor recreatie
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De Rijkserswoerdse Plassen is al jaren populair bij de inwoners 
van Arnhem en omstreken, maar ook bij bezoekers van (ver) 
daarbuiten. En terecht, want het hele jaar door is er van alles 
te doen. In de zomer is het perfect om te zonnen en te zwemmen, 
er is ruimte voor kleine watersport en de ligweides en het strand 
nodigen uit tot urenlang relaxen. Als ouder ziet u uw kind plezier 
maken bij de watergoot, op het speelveld en op het duikvlot. 
In de koudere seizoenen kunt u een lange wandeling maken, 
hardlopen, fietsen, vissen en sporten. En heeft u trek gekregen 
na alle inspanningen of juist van het luieren? Dan staan de 
medewerkers van de kiosk en Eetcafé de Woerd voor u klaar. 

Of leef u uit in de gratis Outdoor Fitness Zone. Dit terrein vol 
toestellen is ideaal voor iedereen die lekker in de buitenlucht, naar 
eigen kunnen en op een leuke manier fit en gezond wil worden en 
blijven. 

Op De Rijkerswoerdse Plassen:
 Dagrecreatie met speeltoestellen
 Outdoor Fitness Zone
 Wandelroutes
 Vissen
 Van Amerongen Training en Buitensport
 Evenemententerrein
 Sanitairruimte
 TORO (spelbeschrijving ter plaatse aanwezig)
     Trimparcours
     Buitenfitness toestellen

De Rijkerswoerdse Plassen is geopend van 6.00 – 22.00 uur en gratis 
toegankelijk. Komt u met de auto, dan betaalt u parkeergeld. 
Wij verkopen ook parkeerabonnementen, deze is geldig op al onze 
parken.

De Rijkerswoerdse Plassen
Rijkerswoerdsestraat 1b
6845 AB  Arnhem
Telefoon (026) 383 02 58

Kijk voor een routebeschrijving en meer informatie (ook over 
onze andere recreatiegebieden) op: www.uiterwaarde.nl
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