
De parel van de Betuwe

Lingemeren:
waar zand en genieten
hand in hand gaan
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We hebben allemaal wel eens over het strand gelopen en onze 
voetafdrukken bekeken. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat 
u in uw eigen voetstappen of in die van een ander bent gaan 
lopen. Gewoon omdat het leuk is. Sporen in het zand zijn 
mooi. Maar sporen in het zand op het strand worden altijd 
weer weggevaagd door de zee, met de opkomst van de vloed.

Een wandeling op het strand laat altijd 
sporen na. Ook zandwinning laat sporen 
na. De vraag is alleen wat voor sporen dat 
zijn? Dat is vooral ook belangrijk omdat 
er geen zee is die onze sporen wegvaagt. 
K3Delta is zich daar  zeer van bewust en 
daarom is onze visie dat de sporen die 
wij nalaten moeten worden gekenmerkt 
door schoonheid en duurzaamheid. Als 
het zand is gewonnen moet het gebied

 van een hogere kwaliteit zijn dan 
daarvoor. Wij willen een spoor van 
schoonheid achterlaten.

De ambtelijke term die wij 
daarvoor gebruiken is ‘duurzame 
gebiedsontwikkeling’. Eigenlijk versluiert 
deze term een beetje wat we echt 
willen, namelijk de wereld en onze 
directe leefomgeving een stukje mooier 
maken. Voor u, voor uw kinderen, voor 
onszelf en onze kinderen. We wonen 
en werken immers allemaal in dezelfde 
regio. Dat is dan ook onze visie achter de 
gebiedsontwikkeling van Lingemeren: 
duurzame winst voor alle partijen.

SPOREN IN HET ZAND

Sporen in het zand
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Het spoor naar 
duurzame 

ontwikkeling

U zult zich afvragen hoe wij dat gaan doen, immers heeft 
iedereen het tegenwoordig over duurzame ontwikkeling. Het is 
een begrip geworden waarmee we alle kanten op kunnen.  
De  oorspronkelijke definitie luidt als volgt: ‘duurzame 
ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften 
van de huidige generatie zonder de behoeften van toekomstige 
generaties in gevaar te brengen’.

We zien vooral dat de factor tijd heel 
belangrijk is en we de wereld op een goede 
manier moeten overdragen een onze 
kinderen. Dat sluit goed aan bij de wijze 
waarop een familiebedrijf als K3Delta 
wordt gerund: kijken naar de lange termijn. 
Op lange termijn zien wij Lingemeren als 
een kwaliteitsimpuls voor de Betuwe. Dat 
is belangrijk voor een regio als de Betuwe 
die zich blijvend wil onderscheiden als een 
gebied waar het goed wonen, recreëren en 
werken is. Voor nu en voor later.

Hoe we dat invullen is voor u van groot 
belang. We zullen daarom in deze brochure 
onze plannen voor deze onderwerpen 
kort en helder toelichten. Wij werken voor 
Lingemeren langs de volgende thema’s: 
natuur, energie, recreatie en landbouw. 

HET SPOOR NAAR DUURZAME ONTWIKKELING
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De stap naar 
Lingemeren

DE STAP NAAR LINGEMEREN

Aan het begin van deze eeuw heeft de gemeenteraad van Buren 
een belangrijke stap gezet. Het gebied tussen het bestaande 
Lingemeer en golfbaan De Batouwe is in een structuurvisie 
aangewezen als gebied waar een aaneengesloten recreatieve 
zone met veel ruimte voor water en natuur moet komen. 
Wij hebben, met de structuurvisie in de hand, de kansen voor 
nieuwe ontgrondingen en recreatieve ontwikkelingen in het 
gebied nader onderzocht. 

• met het plan kunnen de bestaande 
 plassen De Beldert en Lingemeer 
 1 ruimtelijk met elkaar worden verbonden, 
 zodat de ruimtelijke kwaliteit van het 
 gebied wordt versterkt.
• het plan biedt ons de mogelijkheid om de 
 Linge, die ter plaatse een recht gegraven 
 loop heeft, opnieuw in te richten en als 
 drager van het gebied te ontwikkelen.

Op deze manier kan het plan Lingemeren 
(de Linge en de meren) ervoor zorgen 
dat een passend landschappelijk 
tegenwicht wordt gecreëerd aan de 
nieuwe verstedelijking aan de zuidzijde 
in de vorm van het bedrijventerrein 
Medel. Wij wilden het gebied zo inrichten 
dat het fungeert als groene buffer/lint, 
daarmee het bedrijventerrein afschermt en 
verstedelijking compenseert. 
Al met al hebben wij op deze manier samen 
met de verantwoordelijke overheden en 
betrokken bewoners de stap gezet naar 
de nieuwe inrichting. 

Een groene long waarvan wij het eerste 
nieuwe meer de ‘Blauwe Kampseplas’ 
hebben genoemd, na een prijsvraag waar 
de hele omgeving aan mee kon doen. Het 
idee achter deze naam is dat de boerderij 
‘Blauwe Kamp’, die vlakbij het meer staat, 
voor vele mensen in de wijde omgeving 
een begrip is.

Dat heeft geleid tot de volgende 
inrichtingsvoorstellen: 
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LANDGOED LINGEDAEL - INRICHTINGSPLAN
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Het geluid 
van de natuur

Vaak hoor je mensen zeggen dat ze de drukte van de grote 
stad achter zich willen laten en de stilte van de natuur willen 
opzoeken. Dat is een misverstand. Wie goed luistert, hoort dat de 
natuur nooit stil is. Integendeel. Vogels zingen, insecten zoemen, 
in het gras ritselt een egel en we zullen nooit weten wat we voor 
ons in het water horen ‘splashen’. Nee, de natuur is niet stil, zij 
komt uiteraard tot ons in fraaie beelden, maar misschien nog 
wel meer in de vorm van rustgevende geluiden. Dat is wat u ook 
uiteindelijk op en rond de Lingemeren zult ervaren. Maar hoe 
creëren wij deze fraaie beelden en rustgevende geluiden?

Allereerst leggen wij natuurvriendelijke 
oevers aan. Dat is een vrij technisch 
gebeuren, dat wordt uitgetekend door 
ingenieurs en met zwaar materieel wordt 
aangelegd door aannemers. Het komt 
eigenlijk vooral neer op de aanleg van 
een geleidelijk aflopend talud en variatie. 
Maar dit technisch vernuft en het gebruik 
van zware machines zullen uiteindelijk 
leiden tot een waterkant met riet en 
waterplanten waar zowel u als bezoeker, 
maar ook vogels, vissen en alles wat groeit 
en bloeit zich helemaal thuis voelt. Deze 
natuurvriendelijke oevers zullen te vinden 
zijn langs de Linge en de nieuwe plassen.

HET GELUID VAN DE NATUUR

De tweede groene impuls waar wij aan 
werken is Landgoed Lingedael. Hier 
worden alle zintuigen aan het werk gezet. 
‘Verwonderen’, ‘proeven’, ‘ruiken’, ‘luisteren’ 
en ‘genieten’. Daarom wordt het gebied 
ingericht met planten waar u letterlijk de 
vruchten van kunt plukken. Samen met 
experts op het gebied van beplanting 
en cultuurtechniek is het inrichtingsplan 
zodanig opgesteld en uitgewerkt dat 
de belevingswaarde maximaal is en het 
landgoed een unieke identiteit heeft.
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HET GELUID VAN DE NATUUR

Het plan is voorzien van wandelroutes 
over water en uitdagende groenstructuren, 
waarbinnen zich open ruimtes bevinden 
met solitaire bomen die een lust voor het 
oog zijn en het gebied in verschillende 
jaargetijden een unieke uitstraling 
geven. Vanuit park Lingemeer komt een 
wandelroute naar het landgoed zodat het 
gebied makkelijker bereikbaar is voor een 
wandeling, rustmoment, picknick of om 
te genieten van de natuur. Langs deze 
wandelpaden zijn ook plantensoorten 
geplant die voor mens en natuur eetbaar 
zijn en de zintuigen prikkelen door de 
uitbundige bloei, de fraaie bladkleuren, 
de vormen en de geur van de planten. 

Ook werken we plannen uit voor het 
inpassen van kunstwerken of kunst 
gerelateerde installaties in en rondom het 
landgoed. De intentie is om de natuur en 
haar schoonheid te versterken door middel 
van kunstzinnige en creatieve ingrepen; 
het landschap te laten communiceren 
met kunst en vice versa, zodat subtiele 
elementen, kleuren en geuren op een 
creatieve manier in een ander daglicht 
komen te staan. Daarnaast zoeken we zo 
naar de geschikte wijze om zo een platform 
voor jonge kunstenaars te creëren.  

Dat ‘plukken van de vruchten van de 
natuur’ geldt ook voor het vissen. Het 
Lingemeer en de Blauwe Kampseplas zijn 
namelijk prachtige viswateren met een 
grote diversiteit aan vissoorten. Om deze 
soorten te beschermen en de kwaliteit van 
het water hoog te houden, is in overleg 
met belanghebbenden afgesproken dat 
hier niet zomaar mag worden gevist. 
Voor de direct omwonenden van de plas 
bestaat de mogelijkheid om schriftelijke 
toestemming te vragen om te vissen. U kunt 
ons hiervoor benaderen via ons algemene 
telefoonnummer. 

Hier op Landgoed Lingedeal zal al met 
al een fraai samenspel van bossen, 
bossages, kunst en bomenlanen ontstaan. 
Een perfecte plaats om te wandelen, 
joggen, picknicken, vruchten te plukken of 
misschien wel te mediteren in de ‘stilte’ van 
de natuur. in ieder geval helemaal weg van 
de drukte van alledag.
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Een wandeling 
langs het 

Lingemeer

Op de omliggende gronden rondom de Lingemeren gebeurt 
veel. Als je goed kijkt kun je hier in de akkerranden broedende 
patrijzen vinden, of een kievit die zijn nest beschermt tegen 
rovende kraaien. Af en toe strijkt een familie ganzen, een 
tafeleend, of aan aalscholver neer.  Het gebied zindert nu al 
van leven. Het gebied wordt in de toekomst op verschillende 
manieren verder ingericht. 

EEN WANDELING LANGS HET LINGEMEER

Zo is een natuurgebied ontwikkeld 
tussen ons installatieterrein en het park 
Lingemeer, met nu al een grote diversiteit 
aan bijzondere planten- en diersoorten. Dit 
gebied is daarom wel afgesloten om te voet 
te betreden, om op deze manier soorten als 
watersnip, gans en zwaan zo veel mogelijk 
rust te bieden. Natuurlijk kan er wel langs 
gevaren worden. 

In het  gebied langs de Linge kunnen 
honden vrij rondrennen en kan iedereen 
genieten van dit parkachtige landschap 
waar aan de andere kant van de Linge 
het landgoed wordt opgebouwd. Parallel 
aan de Bloembosweg is een verhard pad 
aangelegd. Dit pad loopt vanaf het park tot 
aan de Zijveling. Ook hier kunnen honden 
loslopen en is er halverwege een plaats 
gemaakt waar men kan genieten van het 
mooie uitzicht. 

Aan het traject tussen de Linge en de 
Bloembosweg wordt op dit moment nog 
hard gewerkt aan de realisatie van de 
nieuwe Blauwe Kampseplas. Hier komen 
in de toekomst eilanden met bruggen om 
een verbinding te maken met de noord en 
zuidkant van het Lingemeer. De Blauwe 
Kampseplas krijgt verder een recreatieve 
route tussen de plas en de Linge richting 
de boerderij de Blauwe Kamp aan de 
Ommerenveldseweg. 

Deze route wordt tijdens de uitvoering 
van het grondwerk nog druk gebruikt door 
werkverkeer, maar zal de komende jaren 

geleidelijk worden omgevormd tot een 
mooi fiets- en wandelpad. De agrarische 
gronden die langs dit pad liggen, zijn 
percelen waar met veel liefde en aandacht 
wordt gewerkt aan tijdelijke duurzame 
landbouw. Het pad slingert vanaf de 
Ommerenveldse weg via de akkerranden 
naar de brug over de Linge. Kortom, langs 
het Lingemeer is het goed toeven voor de 
inwoners van de Betuwe.
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Zand en zon: 
een uniek 

samenspel

ZONNEPANELENVELD LINGESOLAR - INRICHTINGSPLAN
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LEGENDA

Zand en zon horen bij elkaar. Denk maar eens aan het strand 
waar we wandelen en luieren. Op de Lingemeren willen wij een 
nieuw hoofdstuk toevoegen aan het samenspel tussen zand en 
zon. Om onze werkzaamheden zo veel mogelijk CO2 neutraal uit 
te kunnen voeren gaan we gebruik maken van energie die wordt 
opgewerkt door de zon. 

Tegen deze achtergrond wordt aan de 
zuidkant van de Blauwe Kampse plas 
momenteel een zonneveld aangelegd dat 
fungeert als energiebron voor de 

zandzuiger. Dat is niet alleen duurzaam,  
maar ook een unieke innovatie . Nergens 
zijn zand en zon eerder op deze manier met 
elkaar verbonden. Daarom zullen we de 
komende jaren regelmatig rondleidingen 
geven op beide voorzieningen om ons werk 
nader aan u toe te lichten.

ZAND EN ZON: EEN UNIEK SAMENSPEL

Het zonneveld bestaat uit 4.826 panelen en 
elk paneel heeft een vermogen van 285Wp. 
Naar verwachting zal het veld ieder jaar 
ongeveer 1.280.000 kWh aan energie gaan 
leveren wat een jaarlijkse besparing van 
806.000 kg CO2 betekent. De opgewekte 
energie compenseert het verbruik van 
ongeveer 365 huishoudens en zal voor een 
deel gebruikt worden om onze zandzuiger 
van elektriciteit te voorzien.  
De panelen worden natuurlijk niet zomaar 
geplaatst. Schapen zullen gaan zorgen 
voor het kort houden van het gras onder 
de panelen. Beplanting afgestemd op de 
omgeving en een aarden wal om het veld 
heen dragen bij aan de landschappelijke 
inpassing. Om de panelen heen worden 
wandelpaden aangelegd om omwonenden 
en hun kinderen te laten zien hoe een 
zonneweide eruit ziet en zodoende 
betrokken te raken bij de energiebron van 
de toekomst.

Het resterende deel van de opgewekte 
energie wordt geleverd aan het net wat in 
beheer is bij netbeheerder Liander. We zijn 
druk doende met een onderzoek hoe we de 
overige energie kunnen leveren aan (lokale) 
bewoners of ondernemers. 
Met het oog op onze ambitie om in de 
nabije toekomst drijvende zonnepanelen 
te realiseren, zien we tegelijkertijd een 
duurzame mogelijkheid om de omgeving 
te voorzien van lokaal opgewekte energie. 
Dit onderzoek loopt en we houden u graag 
op de hoogte via onze website en volgende 
nieuwsbrieven.
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VAN BUITEN WORD JE BETER

Betuwe, 
bloesem en 

bijen 

We kunnen er niet omheen: als we aan de Betuwe denken, 
dan denken we aan fruit, bloesem en aan Flipje. Wij zijn geen 
fruittelers, maar we kunnen natuurlijk wel de waardevolle 
elementen uit de Betuwe zo veel mogelijk integreren in onze 
gebiedsontwikkeling. Daarom hebben we voor de beplanting  
gekozen voor gebiedseigen fruitbomen, zodat de Lingemeren 
samen met de buren iedere lente in bloei staat. 

De landbouw wordt op duurzame wijze 
ontwikkelt. Denk hierbij aan kruidenrijke 
akkerranden, waar die wezenlijke andere 
schakel in de Betuwse landbouw weer 
gebruik van kan maken: de bijen. Bijen zijn 
onmisbaar voor de verstuiving van planten; 
helaas gaat het slecht met de bijen. Daar 
willen en kunnen wij wat aan doen op de 
Lingemeren, vooral ook omdat het educatief 
van groot belang is.

‘Duurzame landbouw’ is een veel 
gebruikte term, die we door de thema’s  
Betuwe, bloesem en bijen’ tastbaar en 
uitvoerbaar trachten te maken. Zodat u 
zich in de toekomst langs de Lingemeren 
kunt onttrekken aan de drukte en u ook 
het gevoel geven dat u zich in de Betuwe 
bevindt. Of moeten we zeggen: in een parel 
van de Betuwe.

We weten het allemaal: we moeten er regelmatig tussenuit. 
Soms ver weg, maar bij voorkeur ook dichtbij huis. 
‘Recreatie’ is de term die professionals gebruiken, maar 
uiteindelijk komt het neer op een leuke invulling van onze 
vrije tijd. De mogelijkheden die het nieuwe gebied in de 
toekomst kan bieden zijn eindeloos. U kunt vissen langs de 
oevers, picknicken op de groene weiden, zwemmen in het 
kristalheldere water, of op een winterse dag - waarvan we 
hopen dat er nog vele zullen volgen - schaatsen op de plas. 

Van buiten 
word je beter

En daar hoeft u zeker niet mee te wachten 
totdat het werk is afgerond. Het kan nu al 
en het is natuurlijk ook wel mooi - al zeggen 
we het zelf - om naar het werk in uitvoering 
te kijken. Misschien zult u wat fronzen, 
maar werk in uitvoering  kan heel leuk zijn 
om naar te kijken. Want wie kent ze niet 
de oude mannetjes die leunen op een fiets 
(uiteraard met fietstas) staan te kijken naar 
wat zich allemaal afspeelt in die bouwput. 
Maar zoals gezegd hoeft u niet alleen van 
afstand te kijken naar het werk: U kunt 
altijd bellen om op afspraak binnen te 
komen kijken.
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DUURZAME BETROKKENHEID

Duurzame
betrokkenheid

Al eerder gaven we aan dat wij ons aansluiten bij de definitie van 
duurzaamheid die aangeeft dat wij de aarde op een verantwoorde 
manier moeten doorgeven aan onze kinderen. Duurzaamheid 
voor ons betekent dat we fraaie en gezonde leefomgeving 
doorgeven aan onze kinderen. Met dat wij ver vooruit kijken en 
ons tegelijkertijd verantwoordelijk voelen voor de inrichting van 
het gebied en haar bezoekers, maakt dit onze betrokkenheid 
ook duurzaam. 

Tegen deze achtergrond hebben wij 
met de gemeente Neder-Betuwe en het 
Geldersch Landschap afgesproken om 
de komende jaren verschillende opgaven 
uit te voeren zoals die zijn opgenomen 
in het ‘Landschapsontwikkelingsplan’ 
van de gemeente. Natuurlijk zijn dit 
onder andere de aanleg van het nieuwe 
Landgoed Lingedael als groen gebied 
tussen park Lingemeer en de snelweg A15/
Betuwespoorlijn, alsmede een doorgaande 
fiets- en wandelroute langs de Linge.  
Maar ook stellen wij ieder jaar een bedrag 
van € 10.000,- beschikbaar om ideeën van 
inwoners, verenigingen en stichtingen 
te ondersteunen die de Betuwe nog 
mooier maken. 

Op 6 oktober 2015 werd het eerste 
winnende idee van Marinus Torn Broers 
geopend: een wandelroute langs de Linge 
met een start vanuit Opheusden met 
diverse rustpunten op de route. Op 2 maart 
2017 werd het tweede winnende idee 
geopend: een nieuw wandelpad aan de 
noordzijde van Dodewaard naar een idee 
van Harrie Drost uit Dodewaard. 
Wij zijn van mening dat we met het plan 
Lingemeren samen met alle betrokken 
partijen een grote stap hebben gezet naar 
een fraaie inrichting van een stukje Betuwe. 
Het is een voetafdruk die wij nalaten voor 
onze kinderen, maar niet één die zij later 
moeten verwijderen, maar die zij zullen 
koesteren en wordt gezien als een spoor 
naar duurzaamheid.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 

brochure? Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord. 

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 

024 348 88 00 of via mail: info@k3delta.nl.

De volgende nieuwsbrief verwachten wij begin 2018 aan 

u te kunnen toesturen.
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