
Deze profielen verschillen ten opzichte van elkaar in de 
opbouw en de daarbij behorende hellingshoeken van 
taluds. Mede door de afwisseling van deze hellingen op 
de taluds wordt de Linge ecologisch versterkt en biedt 
het een leefomgeving voor verschillende oeverplanten, 

kruiden en dieren. Het realiseren van het initiatief is een 
pilot om in beeld te brengen welk effect elk profiel heeft 
met betrekking tot het creëren van natuurwaarden langs 
oevers. De natuurwaarden worden op korte termijn door 
ecologisch onderzoek getoetst. Door deze resultaten te 
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Natuurvriendelijke oevers langs de Linge

Na de nieuwsbrief van december 2015 praten wij u graag bij over de ontwikkelingen rondom het Lingemeer. Veel leesplezier!

verzamelen krijgen Waterschap Rivierenland en K3Delta 
nieuwe inzichten in de natuurontwikkeling die ontstaat  
bij elk gerealiseerd profiel.
Bij toekomstige projecten worden de resultaten in 
gezet bij het realiseren van natuurvriendelijke oevers.  
Hiermee willen wij als K3Delta de natuurwaarden in 
de omgeving van onze projecten vergroten en een 
interessant leefgebied voor diverse planten en dieren 
creëren.

In het kader van natuur- en kennisontwikkeling heeft K3Delta in samenwerking met waterschap Rivierenland 
verschillende natuurvriendelijke oevers ontwikkeld langs de Linge. Aan de zuidgrens van de Blauwe Kampseplas 
is over een traject van circa één km een natuurvriendelijke oever gerealiseerd met verschillende profielen. 
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Biologische landbouw rondom het 
Lingemeer en de Blauwe Kampseplas

Dit jaar hebben wij voor de derde keer een subsidie-

aanvraag gedaan voor het zonnepanelenveld tussen de 

Linge en de nieuwe plas en dit keer is deze toegekend! 

We zijn nu druk doende met de voorbereidingen voor 

de bouw en verwachten hier begin volgend jaar mee te 

starten. 

Het zonnepanelenveld geeft invulling aan de gezamenlijke 

opgave voor duurzame energie en wij zijn er trots op hier  

een bijdrage aan te kunnen leveren. Met het zonnepanelen

veld kan onze zandzuiger van energie worden voorzien.  

Op dit moment zijn wij ook aan het onderzoeken of het veld 

verder uitgebreid kan worden om in de toekomst nog meer 

energie op te kunnen wekken.

Na het succes van 2015 en 2016 is wederom een 

bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld voor 

landschappelijke ontwikkelingen in de gemeente 

Neder-Betuwe voor het jaar 2017. Ook voor het 

komende jaar kunt u dus weer ideeën aanleveren  

voor een nóg mooier Neder-Betuwe. 

Stuur uw reactie in vóór 1 febuari 2017 

Nu is er weer een nieuwe ronde. Ideeën kunnen voor 

1 febuari 2017 worden aandragen. Wij vragen ook aan 

de inzenders van voorgaande jaren om opnieuw mee te 

doen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Stuur uw idee zo gedetailleerd mogelijk in voor  

1 febuari 2017. Vermeld erbij: ‘Landschapsfonds  

NederBetuwe’. Het adres is: K3Delta, t.a.v. mevrouw 

Marieke Sanders, (via email:) m.sanders@k3delta.nl of 

(via de post:) Postbus 200, 6660 AE Elst (Gld).

Comité van aanbeveling

In de loop van 2017 geeft het comité van aanbeveling, 

met daarin vertegenwoordigers van de gemeente en  

Het Geldersch Landschap, aan K3Delta 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 vragen over bovenstaande? 

Neem contact op met Marieke Sanders via telefoon

nummer 024 348 88 00 of via mail m.sanders@k3delta.nl. 

Met uw idee maakt K3Delta Landschapsfonds het nog 

mooier in de gemeente NederBetuwe.

Dodewaard krijgt een 
prachtige wandelroute!

Drie keer is 
scheepsrecht

Nieuwe ideeën welkom voor 2017!

De landbouwpercelen gelegen rondom de Blauwe 

Kampseplas en een gedeelte van het Landgoed  

Linge dael zijn omgevormd tot landbouwpercelen  

gericht op de biologische landbouw. 

Bij biologische landbouw worden er geen kunstmatige 

meststoffen en bestrijdingsmiddelen gebruikt, maar wordt 

er op natuurlijke wijze gebruik gemaakt van de bodem en 

de gewassen. Door het inzetten van bloemrijke akkerranden 

en verschil lende soorten gewas ontstaat er een kleurrijke 

variatie van bloemen, wat tevens voor een positief effect 

zorgt voor insecten zoals bijen en vlinders. Deze insecten 

zorgen er op hun beurt vervolgens ook weer voor dat de 

gewassen minder last hebben van schadelijke insecten.

gekeken naar maatschappelijke waarde, inpasbaarheid, realiteit 

en de laagdrempeligheid van het eindresultaat. Het idee moet 

op een zo groot mogelijke doelgroep van toepassing zijn. Uit alle 

inzendingen scoort het idee van Harrie Drost uit Dodewaard het 

hoogst op alle genoemde punten. Het comité heeft dan ook  

unaniem gekozen voor het idee van een wandelroute aan de 

noord zijde van Dodewaard, waardoor er vanaf de Gieser  

Wildeman (dit is een perenras waarnaar de straat is genoemd) 

een route ontstaat die aansluit op het schelpenpad rond Industrie

terrein De Bonegraaf.  Op dit moment vinden overleggen plaats 

over de precieze route en de uitwerking. We hopen snel te komen 

tot resultaat! Wij zullen u met veel plezier op de hoogte houden 

van de wandelroute in Dodewaard.

Begin oktober 2015 werd de berichtgeving rondom het 

Landschapsfonds Neder-Betuwe gepubliceerd. 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 landschaps-

elementen in de gemeente. In totaal werden er tien mooie 

ideeën ingezonden vanuit diverse hoeken van Neder- 

Betuwe. Het betroffen zeer uiteenlopende ideeën, wat de 

overweging heel interessant heeft gemaakt.

 

Het comité van aanbeveling is bij elkaar gekomen om alle voor

stellen grondig door te nemen en te beoordelen. Hierbij is  
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Het herstel van de oever van de Bloembosweg ligt inmiddels al enige jaren achter ons. Na dit herstel is er in de tijd 

die volgde zogenaamde oever-erosie ontstaan door het kabbelende water. Een dergelijke oever-erosie is ongevaarlijk, 

maar geeft een wat minder mooi beeld. Recentelijk hebben wij gewerkt aan een oplossing door het aanbrengen van 

klei met grove grind, zodat de oever nu een waterslagvaste bekleding heeft. 

Herstel van de oever in de noord
westhoek van het Lingemeer

De eerste vormen Landgoed Lingedael 
worden zichtbaar
De werkzaamheden op toekomstig landgoed Lingedael zijn 

gestart! Momenteel gaan de inrichtingswerkzaamheden 

gepaard met het ontgraven van klei voor de keramische 

industrie. Door het grondverzet worden de ruwe lijnen 

van het landgoed vormgegeven en zijn delen van de 

toekomstige maaiveldhoogtes gerealiseerd. De water-

partij in het oosten van het plangebied neemt door het 

grondwerk zijn eerste vormen aan. 

In het noordelijk deel van het plan zullen na de grondwerk

zaamheden graszones en bosplantsoen worden gerealiseerd 

om het landgoed Lingedael van een idyllisch natuurlijk 

karakter te voorzien dat aansluit op de landschappelijke visie 

van het plan. 

Door de plantwerkzaamheden in een vroeg stadium uit te 

voeren heeft het meer tijd zich te ontwikkelen tot een groen 

geheel dat voor een natuurlijke ervaring zorgt voor de  

gebruiker en bezoeker van landgoed Lingedael.

Dit jaar nog zullen de grondwerkzaamheden aan de noord

zijde van het plangebied worden gerealiseerd. Vervolgens 

zal in 2017 de zuidzijde van het plangebied onder handen 

genomen worden om vervolgens het landgoed in te richten 

met bruggen en wandelpaden. 

Ook het grondverzet rondom de Blauwe Kampse  

plas is in volle gang. Het afgelopen jaar hebben  

grote delen van de toekomstige Blauwe Kampse - 

plas een transformatie ondergaan. De inrichtings - 

werkzaamheden waarbij verschillende grond- en 

kleilagen van elkaar gescheiden zijn ten behoeve 

van de keramische industrie, baksteenindustrie 

en dijkverstevigingsprojecten, hebben in grote 

lijnen de contouren van de plas zichtbaar 

gemaakt. 

Bij deze inrichtingswerkzaamheden is gelijktijdig 

aandacht besteed aan het inrichten van de 

oevers langs de plas. Deze zijn met het oog op 

de wenselijke natuurwaarden natuurvriendelijk 

ingericht. Dit houdt in dat er flauwe taluds 

gerealiseerd worden die zorgen voor een dyna

misch en aantrekkelijk leefgebied voor verschillende 

kruiden, rietkragen en struwelen. Deze dynamiek 

in leefgebieden en beplantingsvormen maakt de 

oevers weer aantrekkelijk voor diverse vogels, 

zoogdieren en amfibieën.

Door bij de inrichtingswerkzaamheden vroegtijdig 

aandacht te besteden aan het realiseren van 

natuurvriendelijke oevers heeft de oevervegetatie 

meer tijd zich te vormen tot het gewenste 

eindbeeld. Mede hierdoor zullen de toekomstige 

werkzaamheden met betrekking tot het winnen van 

zand geen invloed hebben op de natuurwaarden 

die zich langs deze natuurvriendelijke oevers 

ontwikkelen en ontstaan er interessante groene 

zones langs de Blauwe Kampseplas.  

Blauwe 
Kampseplas
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Begin dit jaar berichtten wij u via onze website over 

de keuze voor de nieuwe naam voor het Lingemeer 2: 

de Blauwe Kampseplas. Deze naam is ingezonden door 

mevrouw Joke Schuurman uit Ommeren. 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. Daarnaast is het een knipoog naar de 

eigenaar van K3Delta en dus de initiatiefnemer van de 

plannen, Jan Willem van de Kamp. 

Als tegenprestatie voor het indienen van deze mooie 

naam trakteerden wij de familie Schuurman op een 

passende attentie: een dag volledig verzorgd genieten 

op de Linge. Eén van de gasten van Joke Schuurman, 

Bart Drost, vertrouwde zijn ervaringen toe aan het 

papier en deelde dit samen met een serie prachtige 

foto’s met ons. 

Bedenkers van de naam ‘Blauwe 
Kampseplas’ genieten op de Linge

K3Delta werkt graag transparant en houdt haar deuren 

geopend voor geïnteresseerden. Meer dan eens komt 

het dan ook voor dat wij kleine en grotere groepen 

ontvangen voor een rondleiding over onze locaties, zo 

ook op de locatie Lingemeer. 

Bezoekers krijgen een warm welkom, waarna zij uitgebreid 

worden geïnformeerd over de totaalplannen in dit gebied, 

het werk wat al achter ons ligt, toekomstige plannen en de 

wijze van uitvoering. Ook krijgen zij een rondleiding over 

de installatie met uitleg over alle technische aspecten bij 

het winnen van zand en grind. 

Bent u aangesloten bij een scholengemeenschap,  

stichting, vereniging of een ander gezelschap en wilt u  

een rondleiding op een van onze locaties?  

In overleg kan er veel! 

U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling 

Communicatie via Marieke Sanders, telefoonnummer  

024 348 88 69 of per mail via m.sanders@k3delta.nl.

Bezoek op de installatie Volgende editie
In de volgende nieuwsbrief over de ontwik
kelingen rondom de Lingemeren gaan wij  
dieper in op de mogelijkheid tot vissen in  
de plas, biologische landbouw, het 
beplantingsplan en landgoed Lingedael.

Contact
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of  
over onze werkzaamheden rondom  
Gebieds ontwikkeling De Lingemeren?  
Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord.  
U kunt contact opnemen met:
Hans Hooijer 
h.hooijer@k3delta.nl | 024 348 88 30
Titus Haverkamp   
t.haverkamp@k3delta.nl | 024 348 88 57

tocht te zien is.  We varen langs Geldermalsen, Tricht, 

Deil en Enspijk met het beste zomerweer. Een beetje wind 

zorgt precies voor de welkome verkoeling. Ergens in de 

rimboe zien we een steiger waar we aanleggen en op de 

wal genieten we van een heerlijk verzorgde picknick. Er is 

meer dan genoeg lekkers en zo lekker in het zonnetje is dat 

dubbel aangenaam.  We varen weer verder. Bij Beesd varen 

we onder de A2 door maar we beseffen dat we onderhand 

de helft van onze vaartijd erop hebben zitten. We besluiten 

om te keren en met hetzelfde gangetje rustig aan naar de 

thuishaven te varen. Mooi volgens de planning komen we 

voor de steiger. Een paar honderd meter verderop worden 

we onthaald bij Hotel Restaurant De Prins. Het weer is zo 

mooi dat we op het buitenterras onder de parasols een 

perfecte stek hebben voor een goed glas.

Later zitten we aan een heerlijke en uitstekend verzorgde 

maaltijd in het restaurant en we concluderen dat zus Joke 

er heel goed aan heeft gedaan juist ons uit te nodigen. Dit 

was een dag om als warme herinnering te bewaren en, 

zo besloten we eensgezind, dit is voor herhaling vatbaar. 

K3Delta en Joke & Barend, enorm bedankt voor deze 

geweldige dag, namens alle varensgasten! “

“Het is het mooiste weer van de wereld op deze 28e dag 

in mei. Zon en een zacht briesje bij een uitstekende 

temperatuur. Beter kunnen we het niet treffen, zeker 

omdat de voorspellingen niet bepaald mooi waren. Het 

past precies met acht passagiers in deze elektrisch 

aangedreven sloep. Zoals verwacht is het geluid van de 

voortstuwing vrijwel niet hoorbaar. Moeiteloos kunnen 

we deze reis praten zonder boven machinegeluid uit te 

hoeven roepen, een weldaad! Rustig varen we Buren uit 

over De Korne  en na een half uur draaien we 

de Linge op. Een prachtige tocht met heel veel 

zicht op mooie natuur, watervogels, bloemen en 

planten, de tuinen die zo vredig aan het water 

liggen. Dit is genieten.

Wij, twee broers en een zus van Joke Schuur

man, met onze partners vermaken ons 

uitstekend en bij deze weldadige rust hebben 

we een hele dag om weer eens gezellig bij te 

praten, terwijl we regelmatig onze aandacht 

even verleggen naar al het moois dat op onze 


