
Graag praten wij u bij over de gebiedsontwikkeling 
Lingemeren. In deze nieuwsbrief leest u uiteraard 
over de uitgevoerde werkzaamheden in de 
afgelopen maanden, maar ook over het toezicht in 
de zomerperiode, de stand van zaken rondom de 
drijvende eilanden die we in het Lingemeer gaan 
aanleggen en over de baggerwerkzaamheden in 
de singels. 

Landgoed 
Lingedael
We zien dat er steeds meer wordt gewandeld op het 
landgoed. Leuk om te merken dat het landgoed al 
zo goed wordt gevonden! Inmiddels lopen er ook 
schapen die een stuk van het beheer verzorgen. Het 
zijn de schapen van ‘buurman’ Henk Jan Schuurman. 
Met tussenpozen kunt u ze op het landgoed ‘aan het 
werk zien’. Zijn ze niet op het landgoed, dan houden 
ze het gras onder het zonnepark kort.

Er is ook wat minder leuk nieuws te melden: helaas 
hebben we geen toestemming gekregen van het 
Waterschap voor een trekpontje over de Linge. 
Daarmee wilden we het mogelijk maken om vanaf  
de woonwijk ‘binnendoor’ naar het landgoed te 
kunnen lopen. Op dit moment bespreken we met  
het Waterschap de mogelijkheid voor een extra  
brug over de Linge.

Record aantal inzendingen 
Landschapsfonds Neder-Betuwe
Rustpunt bij Klompenpad in Opheusden winnende idee 2020

Afgelopen jaar is voor de zesde keer de prijsvraag voor het 
Landschapsfonds Neder-Betuwe uitgeschreven. Inwoners, 
organisaties en bedrijven in Neder-Betuwe konden wederom 
hun ideeën indienen om de gemeente nog mooier te maken. 
Via het Landschapsfonds stellen wij jaarlijks een bedrag ter 
beschikking voor particulieren, verenigingen, stichtingen en 
andere initiatieven uit de omgeving van de Lingemeren voor 
de aanleg van nieuwe landschapselementen in de gemeente.

Denk bijvoorbeeld aan een wandelpad, aanplant van bomen of 
recreatieve voorzieningen als bankjes en vlonders. Ook kan het 
ingezet worden voor educatie of beleving van ons landschap.

Record aantal inzendingen
Afgelopen jaar kwam er een recordaantal van 15 inzendingen 
binnen vanuit diverse hoeken van Neder-Betuwe. We 
ontvingen zeer uiteenlopende ideeën, wat de overweging 
interessant én moeilijk maakte. Het comité van aanbeveling, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de Gemeente 
Neder-Betuwe, Geldersch Landschap & Kasteelen en 
K3Delta, beoordeelde de voorstellen. Zij keek naar 
maatschappelijke waarde, inpasbaarheid, realiteit en 
laagdrempeligheid van het eindresultaat. Het idee moet 
van toepassing zijn op een zo groot mogelijke doelgroep. 

Winnende idee
Uit alle binnengekomen inzendingen scoorde het idee van 
Judith van Niftrik uit Opheusden het hoogst op de genoemde 
punten. Judith van Niftrik kwam met het idee om bij de 
waterplas aan de Hamsestraat in Opheusden een rustpunt te 
realiseren. Daar loopt het Klompenpad langs en een rustpunt 
zou daar volgens Judith goed passen. De jury koos dit idee 
unaniem als winnende idee. Binnenkort gaan we een mooi 
rustpunt inrichten. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om 
ook op twee andere plekken in de gemeente een rustpunt te 
realiseren waar dat wenselijk is. De gemeente bekijkt op welke 
locaties deze rustpunten worden gerealiseerd.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Het is weer mogelijk om ideeën in te dienen voor het 
Landschapsfonds 2021. Dus heeft u een goed idee? 
Stuur het in! Meer informatie over het Landschapsfonds 
en het inzenden van uw idee vindt u op 
www.k3.nl/landschapsfonds.

 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Titus Haverkamp
t.haverkamp@k3.nl
024 348 88 57
www.k3.nl
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Over het werk
Het afgelopen halfjaar zijn de eerste voorbereidingen 
getroffen voor de toekomstige drijvende eilanden en  
hebben we op verschillende plekken op de Lingemeren 
beplanting aangebracht. 

Zanddepot en drijvende eilanden Lingepolder
Afgelopen winter is er zand dat op de plek lag van de 
toekomstige drijvende eilanden verplaatst naar de Blauwe 
Kampse Plas. In de Blauwe Kampse Plas ligt nu dus nu een 
zanddepot vanwaar uit het zand in de komende jaren zal 
worden gewonnen. Dat zorgt ervoor dat de zandzuiger niet 
meer op de plek hoeft te komen waar de drijvende eilanden 
moeten komen. Wij verwachten in de tweede helft van dit jaar 
te kunnen starten met de realisatie van de drijvende eilanden 

‘Lingepolder’. Op dit moment is de planning nog onzeker omdat 
er nog een bezwaarprocedure (hoger beroep) loopt waar de 
Raad van State uitspraak over moet doen. Wij verwachten dat 
daar deze zomer duidelijkheid over komt. 

Blauwe Kampse Plas
De contouren van de Blauwe Kampse Plas zijn grotendeels 
ingericht. We zien dat er ook al op de plas wordt gevaren. 
We zijn echter nog volop aan het werk in deze plas en op 
dit moment ligt er ook een zanddepot. Verderop in deze 
nieuwsbrief leest u meer over de vaarregels op de Blauwe 
Kampse Plas.

Beplanting
Begin dit jaar hebben we aan de Zijveling en op de oevers van 
de Blauwe Kampse Plas beplanting aangebracht. Zo willen we 
de Lingemeren steeds groener maken en de ontwikkeling van 
natuur versterken. Op de volgende pagina leest u meer over de 
planten en bomen die we hebben aangeplant. 

Aanleg van ommetjes
Om meer mooie wandelingen mogelijk te maken, willen we 
dit jaar ook extra ommetjes aanleggen op de oevers van 
de Zijveling. Het grondwerk van de zandwinning is op de 
westoever van de Zijveling zo goed als gereed en ligt klaar 
om zich verder te ontwikkelen tot een brede natuuroever. Op 
deze oever worden smalle paadjes aangelegd waarover je kan 
struinen langs het water en tussen de toekomstige struiken en 
bomen. Deze bomen en struiken zullen spontaan ontwikkelen 
en worden waar nodig komend najaar extra aangeplant. 
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Vaarregels op de 
Blauwe Kampse 
Plas

Op dit moment wordt er in de Blauwe Kampse Plas volop 
gewerkt. Er ligt een zanddepot en waarschijnlijk later 
dit jaar starten we met de aanleg van de Lingepolder. 
Omdat er gewerkt wordt, is het extra oppassen wanneer 
u op de Blauwe Kampse Plas vaart. Er mag in ieder 
geval niet worden aangemeerd bij het zanddepot 
dat in de plas ligt. En rond de zandzuiger mag er niet 
worden gevaren. Ook ligt er in het water een drijvende 
(stroom)kabel die de zandzuiger van stroom vanuit 
het zonnepark voorziet. Ook ligt er een persleiding 
die het zand dat de zuiger opzuigt, naar de installatie 
transporteert. We willen u vragen niet bij deze kabels en
leidingen te varen.

Plan voor doorgang bij Zijveling
Vanwege de ligging van de kabels en leidingen kan het 
sowieso wat lastiger zijn om op de Blauwe Kampse 
Plas te komen. We zijn ook bezig met een plan voor een 
doorgang naar de Blauwe Kampse Plas aan de kant van 
de Zijveling. We willen daar een brug plaatsen waar 
onderdoor gevaren kan worden. Op dit moment weten 
we nog niet precies hoe die brug eruit komt te zien en 
wanneer we de doorgang kunnen realiseren. 

Aanplant van groen
Afgelopen plantseizoen hebben we op verschillende  
delen in het gebied bomen en struiken aangeplant. 

Zijveling
Aan de Zijveling zijn op de kop van het schiereiland en ter 
hoogte van de slagboom bomen en struiken aangeplant. De 
beplanting bestaat uit inheemse plantsoorten die passen in 
het Betuwse landschap. We wilden zo veel mogelijk diversiteit 
in de beplanting. Er is daarom gekozen voor veel verschillende 
planten- en boomsoorten zoals sleedoorn, kornoelje, spaanse 
aak, elzen, vuilbomen en hazelaars. Ook langs de wandelpaden 
hebben we verschillende fruitbomen aangeplant. Daarvan kunt 
u straks tijdens een wandeling uw eigen fruit plukken.

Eilandjes Blauwe Kampse Plas
De eilandjes bij de noord- en westoever van de Blauwe Kampse 
Plas vormen in de beginfase een geschikte broedgelegenheid 
voor vogelsoorten zoals kluut, visdief en kleine plevier. Deze 
soorten hebben er de afgelopen jaren ook daadwerkelijk 
gebroed of broeden er momenteel nog. Na de inplant met 
wilgenstekken, waarmee de oevers van de eilanden beter 
worden vastgelegd, ontstaat er meer vegetatie. In de loop van 

de tijd zullen deze vogelsoorten naar verwachting plaatsmaken 
voor zangvogels van wilgenstruweel zoals bosrietzanger, 
blauwborst en fitis. Door de vegetatieontwikkeling krijgt de 
oever ook een meer gevarieerd aanzicht.

Met het aanbrengen van de wilgenstekken hopen wij ook 
op korte termijn de plas een groenere uitstraling te geven. 
Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat sommige (bijzondere) 
watervogels juist liever broeden op een zandig eiland waar niet 
veel beplanting op staat. Daarom hebben we niet alle eilanden 
aangeplant en houden we sommige stukken kaler en zandiger. 

“Ik zie mezelf als een 
gastheer”
Interview met terreinbeheerder André Oetjen

Al vijf jaar is André Oetjen terreinbeheerder en boa 
(buitengewoon opsporingsambtenaar) op de Lingemeren. 
En dat doet hij met heel veel plezier. “Het is een fijn gebied. 
Ik kom hier graag en ken steeds meer mensen. En de mensen 
kennen mij. Het liefst maak ik ook gewoon een praatje.”

André, hoe ziet het werk op de Lingemeren er voor je uit?
“Ik ben er om te zorgen dat het gebied netjes en schoon blijft, 
zodat iedereen ervan kan blijven genieten. Vaak zie ik dat ook 
niet eens als werk. De ene keer maak ik een kort rondje, de 

andere keer een grote ronde. En de ene keer ben ik er overdag, 
en de andere keer in de avond of zelfs in de nacht. Ik loop dan 
een ronde en let op of mensen zich aan de regels houden. 
Wij stellen het gebied openbaar toegankelijk en natuurlijk 
gelden er wel regels. Ik kijk dan bijvoorbeeld of er geen afval 
achtergelaten wordt, er geen vuurtje wordt gestookt, er wordt 
gevist met een visvergunning, de honden aan de lijn worden 
gehouden waar dat moet en dat auto’s bijvoorbeeld goed 
geparkeerd staan, dus dat ze de inritten en toegangswegen  
niet blokkeren voor werkverkeer en hulpdiensten.”

Ben je daar streng in?
“Ik vind van niet. Ik ben niet van het strenge, maar als het echt 
moet kan ik het wel zijn. Ik ga het liefst op een coulante manier 
te werk. Ik ga veel liever het gesprek aan dan dat ik een proces- 
verbaal geef, en vaak werkt dat ook het beste. Ik zie mezelf ook 
als gastheer, niet als politieagent. Ik vind het hartstikke leuk om 
te doen en de mensen te leren kennen. Maar uiteindelijk moet 
iedereen zich aan de regels houden. Als ze dat niet doen, dan 

ben ik ervoor om ze daarop te wijzen. Ik heb alle bevoegdheden 
om als handhaver te kunnen optreden en we werken goed 
samen met politie en andere handhavers.”

En geef je vaak boetes?
“Ik vind dat erg meevallen. Ik schrijf er niet veel uit. Ik ga er ook 
niet vanuit dat mensen altijd expres de regels overtreden. Vaak 
is het onwetendheid, en dan wijs ik ze op de regels. Maar er 
zijn ook mensen die meteen in de aanval gaan. Die denken dat 
ze sowieso een proces-verbaal krijgen. En er zijn ook mensen 

die denken dat de regels niet voor hen gelden. Maar de regels 
op de borden bij de ingangen van het gebied gelden echt voor 
iedereen.”

Ik kan me voorstellen dat je het in het voorjaar en de zomer 
het meest druk hebt?
“Ja, dat klopt wel. Bij mooi weer is de Lingemeren een fijn 
gebied om te wandelen en te varen. En op de oevers gaan 
mensen wel eens liggen zonnen. Het afgelopen jaar hebben we 
gemerkt dat er wat meer overlast was dan voorgaande jaren. 
Dat zal er ook mee te maken hebben dat minder mensen op 
vakantie zijn gegaan. Daar gaan we dit voorjaar extra op letten. 
Dat wil zeggen dat we dit voorjaar samen met de politie en 
boa’s van de provincie extra toezicht gaan houden.” 

Wat wil je de mensen nog meegeven? 
“Dat iedereen elkaar respecteert in het gebied, met alle normen 
en waarden die daarbij horen. Dat ze anderen behandelen 
zoals ze zelf ook behandeld willen worden, zodat we met z’n 
allen nog heel lang van dit gebied kunnen genieten.”
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Dit zijn de regels  
op de Lingemeren
Honden
Honden moeten daar waar aangegeven aan de lijn. 
Op twee plekken mogen ze los; aan de noordkant van 
het water tussen de woonwijk en de Zijveling en aan 
de zuidkant van de plas tussen de woonwijk en het 
zandwinningsterrein, op het stukje langs de Linge.

Toegangstijden
Het gebied is toegankelijk van zonsopkomst tot 
zonsondergang.

Gemotoriseerd verkeer
• Het hele gebied is verboden voor gemotoriseerd

verkeer;
• Op het water mag geen gemotoriseerd bootverkeer,

elektrisch aangedreven boten zijn wel toegestaan.

Vuur
Geen open vuur toegestaan.

Wandelen
Wandelen alleen op wegen en paden.

Vissen
Vissen alleen met vergunning.

Zwemmen
Zwemmen en op de oevers liggen mag, behalve op 
plekken waar met borden is aangegeven dat het 
niet mag (bijvoorbeeld om de zandwininstallatie en 
rondom de zandzuiger is dit verboden).

Enquête visstand

Het Lingemeer en de Blauwe Kampse Plas zijn prachtige 
viswateren met een grote diversiteit aan vissoorten. 
Om deze soorten te beschermen en de kwaliteit van 
het water hoog te houden, is een aantal jaar geleden 
besloten dat er alleen door direct omwonenden mag 
worden gevist, en alleen met visvergunning. 

Wij zijn benieuwd naar uw mening
Wij zijn benieuwd naar hoe de huidige visstand wordt 
ervaren. Daarvoor sturen we medio juni een korte, 
digitale enquête toe naar alle visvergunninghouders.  
Met deze enquête hopen we een goed algemeen beeld 
te krijgen van de visstand.

Visvergunning aanvragen
Voor de direct omwonenden van de Lingemeren is het 
mogelijk om schriftelijk toestemming te vragen om te 
vissen. U kunt daarvoor contact opnemen met Titus 
Haverkamp via t.haverkamp@k3.nl of via 024 348 88 57.
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