
In goed overleg met de omgeving, de gemeente
Neder-Betuwe, de provincie Gelderland en het Water-
schap Rivierenland is het plan voor de aanleg van
landgoed Lingedael te Echteld tot stand gekomen.

De Omgevingsvergunning, Ontgrondingsvergunning en de 

Waterwetvergunning zijn inmiddels verleend. Na jaren van 

voorbereiding zal aankomend voorjaar gestart worden met de 

eerste inrichtingswerkzaamheden waarbij de vrijkomende  

klei zal worden afgevoerd naar de keramische industrie. 

Deze werkzaamheden zullen ongeveer een jaar duren.

Nadat al het grondwerk is uitgevoerd zullen het bosplant

soen, de graslanden, de bruggen en de wandelpaden 

worden aangelegd. Het landgoed wordt voor een groot deel 

toegankelijk voor een ieder die wil genieten van het nieuwe 

stukje natuur. In overleg met de toekomstige gebruiker van 

de gebouwen zal vervolgens de bouw starten. Hiervoor moet 

de benodigde vergunning nog aangevraagd worden.
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Landgoed Lingedael

Er is veel gebeurd rondom De Lingemeren. Graag praten wij u bij !

Het inrichtingsplan 

Landgoed Lingedael

Nieuwe ontwikkelingen
Na een jaar van hard werken rondom het Lingemeer vinden 

wij het tijd om u op de hoogte te stellen van een aantal 

ontwikkelingen. Want er is niet stilgezeten! Denkt u onder 

andere aan de ontwikkelingen rondom het afroven van de 

klei, de zandwinning die weer een eind is opgeschoten, de 

ontwikkelingen rondom Landgoed Lingedael, de plannen 

rondom het zonnepark, de boomplantdag en natuurlijk het 

eerste realiseerde idee vanuit het jaarlijks terugkerende 

Landschapsfonds. Veel leesplezier gewenst.
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Voortgang Lingemeer 2

In samenwerking met het waterschap is een plan 
ontwikkeld voor het realiseren van 1000 meter natuur-
vriendelijke oever aan de Linge, om natuur en riet-
ontwikkeling te stimuleren waarbij de ecologie  
van het watersysteem wordt bevorderd. 

De inrichting wordt mede als kennisontwikkeling inge

zet voor het Waterschap bij de ontwikkeling van natuur

vriendelijke oevers. Hiervoor worden verschillende natuur

vriendelijke profielen in het geheel aangelegd en beheerd. 

De start van de uitvoering is dit najaar begonnen en is 

inmiddels afgerond.

Natuurvriendelijke 
oevers Linge

Zonnepark
Enige tijd geleden hebben wij aanpassingen door-

gevoerd met betrekking tot het gebruik van elektrisch 

aangedreven materiaal in het Lingemeer. Om deze 

benodigde elektriciteit zo duurzaam mogelijk aan te 

wenden hebben wij de mogelijkheid aangegrepen om 

duurzame energie op te gaan wekken rondom het

Lingemeer 2 door middel van zonnepanelen. 

Met deze panelen kan onze bedrijfsvoering op het 

naastgelegen installatieterrein worden voorzien van groene 

en duurzame energie. Naast het zonneveld zijn op enkele 

plaatsen in het plan Lingemeer 2 ook andere leuke en 

educatieve elementen met zonnepanelen bedacht,

zoals bijvoorbeeld solarbomen of drijvende zonnepanelen. 

Een bezoek aan het gebied met haar openbare fiets en 

wandelpaden wordt hiermee nog veelzijdiger: behalve 

genieten van de natuur en de omgeving kan men ook 

met eigen ogen zien hoe duurzame energie opgewekt 

kan worden. Eind 2014 is door de gemeente een Wabo

vergunning afgegeven voor het aanleggen van een 

zonnepark tussen de Linge en het Lingemeer 2. Met 

deze vergunning in de hand hebben wij een subsidie 

aangevraagd via de regeling SDE+ van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland. Helaas hebben we te horen 

gekregen dat er ook dit jaar geen subsidie beschikbaar is. 

Er is de afgelopen jaren te weinig geld vanuit de landelijke 

overheid ter beschikking gesteld om dit soort projecten 

mogelijk te maken. Recent is echter bekend geworden 

dat er voor 2016 meer middelen beschikbaar komen om 

de afgesproken klimaatdoelstellingen te kunnen halen. 

Wij kijken hiernaar uit en gaan volgend jaar een nieuwe 

poging doen. Ondertussen zaaien we zoveel mogelijk 

zonnebloemen rondom het terrein om toch een zonnig 

gevoel te krijgen!

Het nieuwe meer wordt op dit moment aangelegd.  
De kleilaag is deels geschikt om in te zetten als 
keramische klei voor onder andere de baksteen-
industrie en als dijkenklei voor verschillende 
dijkverstevigings projecten. Een ander deel wordt 
gebruikt om de oevers af te werken.

Er is al een groot gedeelte van de toekomstige plas van de 

kleilaag ontdaan. Ondertussen is de zandzuiger dagelijks 

bezig met het winnen van het zand uit de nieuwe plas. Deze 

zuiger is volledig elektrisch aangedreven om uitstoot en 

lawaai tot een minimum te beperken. Naar verwachting zul

len wij nog circa drie jaar bezig zijn met de bovengrondse 

inrichting van Lingemeer 2. Na deze periode zijn het water 

en alle voorzieningen aangelegd.
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In september 2014 publiceerden wij de  

bericht geving rondom het Landschaps  fonds  

Neder-Betuwe. Via dit Landschapsfonds stelt  

K3Delta jaarlijks een bedrag van € 10.000,- ter 

beschikking voor particulieren, verenigingen, 

stichtingen en andere initiatieven uit de 

gemeente Neder-Betuwe voor de aanleg van 

nieuwe landschapselementen in de gemeente. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stuk 

wandelpad, de aanplant van bomen en struiken 

of recreatieve voorzieningen zoals bankjes en 

vlonders. Ook kan het ingezet worden voor 

educatie of beleving van ons landschap.

In totaal werden er veertien mooie ideeën ingezonden 

vanuit diverse hoeken van NederBetuwe. Het betroffen 

zeer uiteenlopende ideeën, wat de overweging heel 

interessant heeft gemaakt. Het comité van aanbeveling, 

bestaande uit vertegenwoordigers van de Gemeente 

NederBetuwe, Geldersch Landschap & Kasteelen 

en K3Delta, is bij elkaar gekomen om alle voorstellen 

grondig door te nemen en te beoordelen. Hierbij is 

gekeken naar maatschappelijke waarde, inpasbaarheid, 

realiteit en de laagdrempeligheid van het eindresultaat. 

Het idee moet op een zo groot mogelijke doelgroep van 

toepassing zijn.

Unaniem
Uit alle inzendingen scoorde het idee van Marinus Torn 

Broers uit Opheusden het hoogst op alle genoemde 

punten. Het comité heeft dan ook unaniem gekozen voor 

het idee van een wandelroute langs de Linge met een 

start vanuit Opheusden met diverse rustpunten op de 

route.

Alle rustpunten zijn onlangs gerealiseerd. Op dinsdag  

6 oktober is dit eerste gerealiseerde idee vanuit het 

jaarlijks terugkerende Landschapsfonds feestelijk 

geopend. Wethouder Gerritsen, Gerard Jonkers van 

het Geldersch Landschap, Jan Willem van de Kamp 

van K3Delta en natuurlijk de bedenker van het plan 

Marinus Torn Broers wandelden samen met een aantal 

andere betrokkenen langs de diverse rustpunten. Bij 

de picknickbank werd door alle vier de heren een mooi 

woord gedaan. 

Ten slotte werd door hen een plaquette bevestigd en 

werd de picknickbank gezamenlijk ingewijd met koffie, 

thee en iets lekkers. Een mooie start van een jaarlijks 

terugkerend initiatief!

Natuurvriendelijke 
oevers Linge

Landschapsfonds Neder-Betuwe

Deze picknickbank langs de Linge is  

een van de nieuwe rustpunten

Het water vormt het verbindende element in de  
gebiedsontwikkeling van Lingemeren. De nieuwe 
plassen zorgen tezamen met de bestaande plassen 
dat er een groot aaneengesloten waterrijk gebied 
ontstaat met grote recreatieve, landschappelijke en 
natuurlijke potenties.

Het nieuwe meer waar momenteel hard aan gewerkt  

wordt heeft nog altijd de werknaam Lingemeer 2. Het 

Lingemeer en De Beldert zijn gevestigde namen voor  

de huidige plassen. 

In februari gingen wij op zoek naar een mooie passende 

naam voor het nieuwe water, om uiteindelijk verschillende 

passende namen voor de plassen binnen het plan 

Lingemeren vast te stellen. 

Naar aanleiding van deze oproep mochten wij ruim 

twintig creatieve inzendingen ontvangen. Onder andere 

‘De verbinding’, ‘Batauwsemeer’ en ‘Het Bloembosdiep’ 

kwamen voorbij. 

Samen met de gemeente Buren en de betrokken 

bewonersverenigingen worden de inzendingen momen 

teel bekeken. 

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de keuze en  

zullen wij de inzender van het winnende idee belonen  

met een passende attentie. 

Nieuwe naam voor Lingemeer 2

10.000 euro voor uw ideeën Neder-Betuwe
Ook dit jaar kunt u weer ideeën aanleveren voor een nog 

mooier Neder-Betuwe, waarvoor wederom een bedrag 

van € 10.000,- beschikbaar is gesteld. Voor vlonders 

of struiken, bankjes of misschien wel lesmateriaal over 

landschap en groen.

Hebt u een idee om het landschap binnen de gemeente 

NederBetuwe nog mooier te maken? Stuur het zo 

gedetailleerd mogelijk in voor 31 december 2015.  

Vermeld erbij: ‘Landschapsfonds NederBetuwe’.  

Het adres is: K3Delta, t.a.v. Marieke Sanders, email: 

m.sanders@k3delta.nl, Postbus 200, 6660 AE Elst (Gld).

Begin 2016 geeft het comité van aanbeveling, met 

daarin vertegenwoordigers van de gemeente en Het 

Geldersch Landschap, aan ons advies bij het kiezen uit 

de ideeën. Belangrijk is onder andere dat van het uit te 

voeren plan veel mensen plezier kunnen hebben, dat het 

NederBetuwe mooier maakt en dat het past binnen het 

Landschapsontwikkelingsplan. En natuurlijk moet het 

uitvoerbaar zijn en indien nodig ook goed te onderhouden. 

Heeft u op voorhand al vragen? Neem contact op 

met Marieke Sanders via tel. 024 348 88 00 of via mail 

m.sanders@k3delta.nl. Met uw idee maken wij het nóg 

mooier in de gemeente NederBetuwe!
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Contact
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over onze werkzaamheden rondom Gebiedsontwikkeling De Lingemeren?  
Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord. U kunt contact opnemen met:
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Samen met de Gemeente Buren organiseerden  
wij dit jaar de boomfeestdag 2015. Leerlingen  
uit Lienden en Ommeren plantten deze dag ruim  
300 boompjes aan de oever naast de Bloembos- 
weg. 

De leerlingen werden op deze zonnige dag ontvangen met 

limonade en peperkoek waarna Wethouder Van Alfen van 

de Gemeente Buren iedereen van harte welkom heette. 

Ook Jan Willem van de Kamp, directeur van K3Delta, 

vertelde over de gebiedsontwikkeling rondom  

het Lingemeer. 

Vanuit het gedachtegoed van de Estafette Groene Corridor 

werd traditiegetrouw het symbolische estafettebord 

overhandigd aan Wethouder Melissen van de gemeente 

Tiel. Volgend jaar is de Gemeente Tiel aan de beurt om 

de estafette voort te zetten. Door beide wethouders en 

door Jan Willem werd onder toezicht van de leerlingen de 

eerste boom geplant nabij het bankje met een prachtig 

uitzicht over het Lingemeer.

Eindelijk konden de in totaal vijftig enthousiaste leer

lingen dan aan de slag! Vol overgave plantten zij in twee 

groepen alle boompjes. Verrassend snel was het klusje 

geklaard. Na de gedane arbeid gingen de klassen op 

de foto met de wethouders en ontvingen zij nog een 

boomfeestdag rugtas.

Wij kijken er met veel plezier op terug!

Zonnige en zeer geslaagde 
boomfeestdag 2015

Hans Hooijer 
h.hooijer@k3delta.nl | 024 348 88 30

Titus Haverkamp   
t.haverkamp@k3delta.nl | 024 348 88 57

Afgelopen jaar zijn er rondom de agrarische percelen in 

het Lingemeer ecologische kruidenmengsels ingezaaid 

waar prachtige kruiden en bloemen uit zijn gekomen.

Deze zogenaamde kruidige akkerranden geven een 

goede impuls aan insecten zoals bijen en vlinders en aan 

verschillende soorten vogels die in de randen vertoeven.

Naast dat deze akkerranden goed zijn voor de natuur geeft 

het zeker tijdens het bloeiseizoen een vrolijke impuls aan 

de omgeving met verschillende bloeiende bloemen zoals 

de klaproos en de zonnebloem.

Stichting De Zonnebloem heeft in het kader van haar 

30 jarige bestaan zonnebloemen van K3Delta kunnen 

gebruiken voor haar feestelijke viering van dit jubileum!

Kruidige akker-
randen en 
zonnebloemen


