
Lingemeren is volop in ontwikkeling tot een waterrijk 
natuur- en recreatiegebied. Aan het gebied gaan we een 
uniek element toevoegen: drijvende eilanden. In deze 
uitgave vertellen we graag meer over het ontwerp en 
over de mogelijkheden die de eilanden voor u bieden.

Drijvende eilanden
‘Lingemeren duurzaam inrichten en het gebied verrijken 
met elementen voor mens, dier en natuur. Zorgvuldig 
omgaan met grondstoffen en ook onze bedrijfsvoering 
en de omgeving voorzien van duurzame, groene stroom.’ 
Vanuit deze gedachten is het plan voor de Drijvende 
eilanden ontstaan. Eilanden midden op het Lingemeer met 
ruimte voor natuur, duurzame energie en (kleinschalige) 
recreatie. De eilanden zijn beoogd tussen het Lingemeer 
en de in aanleg zijnde Blauwe Kampse Plas. Wandelaars en 
fietsers kunnen gebruik gaan maken van deze verbinding 
tussen de noord- en zuidoever. 

Het ontwerp
De eilanden worden op een duurzame, innovatieve manier 
gerealiseerd en samen met een drijvend zonnepanelenveld 
op een unieke manier ingepast in de omgeving. Het 
ontwerp verbeeldt het Hollandse landschap. De drijvende 
zonnepanelen symboliseren het water dat in een 
golfbeweging bij een drijvende dijk komt, waarachter het 
Hollandse polderlandschap in de vorm van verschillende 
drijvende eilanden verscholen ligt. 
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Bijzonder beleven 
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Bijzonder beleven
Bijzonder beleven zijn de kernwoorden in het nieuwe 
ontwerp. De drijvende eilanden zorgen ervoor dat 
Lingemeren zowel vanaf het land als vanaf het water 
nog beter beleefd kan worden. Wandelen over de 
dijk of een kopje koffie drinken met uitzicht over het 
water en het Betuwse polderlandschap. Aanleggen 
met uw boot en wandelen door bijzonder groen. 
Leren over de relatie die we als Nederlanders hebben 
met het water, waarbij we niet meer tégen het water 
vechten, maar ermee samenwerken. Zo bieden de 
eilanden voor ieder wat wils.



Meedoen met de zon

Samen de vruchten plukken. Dat doen we het liefst. 
Het drijvende zonnepanelenveld dat wij bij de eilanden 
willen aanleggen, gaat naar verwachting 6,3 Megawatt 
aan energie leveren. Dat staat gelijk aan het gemiddelde 
stroomverbruik van 1575 huishoudens en is ruim 
4,5 keer zoveel als de zonneweide die we in 2017 
hebben gerealiseerd. Deze weide is gekoppeld aan 
de zandzuiger die nu op het Lingemeer actief is. Het 
drijvende zonnepanelenveld willen we koppelen aan de 
zandklasseer-installatie. Maar de installatie gaat lang 
niet alle energie nodig hebben die wij opwekken. Wij 
onderzoeken hoe de omgeving mee kan doen met het 
initiatief. Daarbij denken we aan twee mogelijkheden:

1. Crowdfunding
We onderzoeken de mogelijkheid om een deel van de 
benodigde financiering van het park open te zetten voor 
de omgeving. Zo kunt u meedoen met de realisatie van het 
park. De jaarlijkse rentevergoeding zal  hoger zijn dan de 
huidige spaarrentes. Op dit moment inventariseren wij of 
en hoeveel animo hiervoor is. In een later stadium werken 
wij dit nader uit.

2. Afname van stroom 
Ook onderzoeken wij of de opgewekte energie van 
het park aan u geleverd kan worden. Er zijn diverse 
mogelijkheden om de stroom te leveren. Wij vernemen 
graag hoeveel interesse hiervoor vanuit de omgeving is. 

Denkt u met ons mee?
Beide mogelijkheden worden onderzocht. Wij horen graag 
uw ideeën. Wellicht kent u ook andere mogelijkheden die 
interessant kunnen zijn. Dat horen we natuurlijk ook graag. 



Impressies drijvend groen

(Proef)tuinen op het water

Op de eilanden is volop ruimte voor groen. Drijvend groen. Op 
verschillende plekken in de wereld wordt geëxperimenteerd 
met drijvend groen. Ook de eilanden bieden daarvoor volop 
mogelijkheden. Deels worden het letterlijk ‘proeftuinen’.
 
Het liefst geven we de mogelijkheid aan verschillende partijen 
om hun initiatief toe te passen in de proeftuinen. We denken 
erover om ruimte beschikbaar te stellen voor kennisinstituten 
en overheden om te experimenteren. We zijn op zoek naar 
geschikte partijen die mee kunnen denken over drijvend groen 
en ons kunnen helpen in de realisatie ervan.

Denkt u met ons mee?
We zitten in de Betuwe, dus er is in de omgeving enorm veel 
kennis over groen, hovenieren en tuinieren. Wij willen u hierbij 
dan ook uitnodigen om met ons mee te denken. Heeft u goede 
ideeën voor de tuinen of kent u een partij die volgens u erg 
geschikt is om mee samen te werken? Laat het ons weten!
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Contact

Voor ideeën of meer informatie kunt u contact 

opnemen met:

Marloes Sprong-Ariëns
m.ariens@k3.nl | 024 348 88 27

Hans Hooijer
h.hooijer@k3.nl | 024 348 88 30

Titus Haverkamp
t.haverkamp@k3.nl | 024 348 88 57

Denk mee over een naam
Uiteraard willen we de drijvende eilanden een 
mooie naam geven. Heeft u daar ideeën over? 
Stuur dan een e-mail naar m.ariens@k3.nl. 
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Vervolg 

Op basis van alle tips, opmerkingen en adviezen 
bepalen we de vervolgstappen. In ieder geval zullen 
wij in de eerstvolgende nieuwsbrief een update 
geven over de stand van zaken. We verwachten de 
nieuwsbrief dit najaar uit te brengen.


