
Even bijpraten...
In de afgelopen periode zijn alle wandelpaden weer goed 
begaanbaar gemaakt en is opkomende begroeiing op de 
eilandjes voor de woningen verwijderd. Hierdoor blijft er 
vrij zicht over de plas. Maar we halen uiteraard niet alleen 
groen weg. De komende winterperiode gaan we weer extra 
aanplanten. Onder andere de kop van het schiereiland wordt 
ingeplant met inheems plantmateriaal.

Verder zijn er op het landgoed nieuwe schapenhekken geplaatst 
en zorgen de schapen voor een stuk van het onderhoud. Ook 
zijn we in overleg met het Waterschap Rivierenland om het 
trekpontje over de Linge te mogen plaatsen, ter hoogte van het 
landgoed. Zo kan er een mooie extra verbinding komen met de 
wandelroutes op het landgoed.

Baggerwerkzaamheden singels 
Samen met de werkgroep Singels en de gemeente is 
gekeken naar de problematiek rondom de achterstand van 
de baggerwerkzaamheden in de singels. De werkzaamheden 
zijn door de gemeente opgepakt en inmiddels afgerond.

Verder hebben we ons monitoringssysteem rondom de 
(grond)waterstanden op de Lingemeren vernieuwd. Hiermee 
kunnen we nauwkeurig het verloop van de waterstand 
gedurende het jaar monitoren. 

Extra toezicht en handhaving in de zomerperiode
In de afgelopen zomerperiode is het in het gebied drukker 
geweest dan voorgaande jaren. Door de combinatie van het 
mooie weer en de coronacrisis ontdekken meer mensen de 
natuurgebieden, waaronder het Lingemeer. Het is natuurlijk 
mooi om te zien dat er van genoten wordt, maar helaas 
zorgt een klein deel van de bezoekers ook voor overlast. 
Onze terreinbeheerder en BOA heeft daardoor veel werk 
gehad aan het opruimen van zwerfvuil (tot hele BBQ’s en 
tenten aan toe!) en het aanspreken en soms ook bekeuren 
van bezoekers. 

Op een aantal plekken in het gebied zijn we dan ook, mede 
op verzoek van direct omwonenden, aan het onderzoeken 
of een iets andere inrichting kan helpen bij het voorkomen 
van overlast. Voorafgaand aan de zomer van volgend 
jaar zullen we daarnaast een aantal keer specifieke 
handhavingsacties acties houden om bezoekers op de 
huisregels te wijzen. Zo blijft het een gebied waar iedereen 
van kan genieten.

Bijen op de Lingemeren 

De afgelopen vier maanden waren er bijen op 
bezoek bij het Lingemeer. Het waren vier zwermen 
van imker Johannis Vogelaar van imkervereniging 
Oost-Betuwe. Daarmee wilden we zien hoe bijen 
reageren op het gebied en of er iets te halen is voor 
ze. Van mei tot september vlogen de bijen rond, en 
keken we wekelijks hoe het met ze ging. De bijen 
reageren goed op de Lindenbomen aan de Parklaan. 
Daar haalden ze het meeste voedsel vandaan. 

Nu we de eindstand hebben opgemaakt, moeten we 
helaas concluderen dat er te weinig honing geoogst 
kan worden. Er was dit jaar nog te weinig voedsel 
voor de bijen. De Lingemeren is een jong gebied dat 
ieder jaar in bloei staat, maar nog wel moet groeien 
en volwassener worden. We testen over een paar jaar 
opnieuw of de natuur op de Lingemeren zich dan 
leent voor meer voedsel voor de honingbij. Tot die tijd 
kijken we samen met de imker of we het gebied nog 
aantrekkelijker kunnen maken voor de honingbijen.

BIJzonder belangrijk
Bijen zijn erg belangrijk voor de natuur, en voor de 
mens. Bijen leveren namelijk een grote bijdrage 
aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is 
noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedings- 
gewassen. Ze zorgen dat we kunnen genieten van fruit 
zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen.

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. 

Lingemeren
Nieuwsbrief

Oktober 2020



Landschapsfonds
Ook dit jaar hebben we samen met de gemeente Neder-
Betuwe en het Geldersch Landschap & Kasteelen 
uiteraard weer de prijsvraag voor het Landschapsfonds 
uitgeschreven. Inwoners, organisaties en bedrijven 
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 voor de aanleg van 
nieuwe landschapselementen in de gemeente. 

Recordaantal inzendingen
Eind augustus sloot de inzendtermijn, en we kregen een 
recordaantal van 15 inzendingen binnen. Het comité van 
aanbeveling met daarin een afvaardiging van K3Delta, de 
gemeente Neder-Betuwe en het Geldersch Landschap & 
Kasteelen gaat zich over de inzendingen buigen, waarna 
we het winnende idee daadwerkelijk gaan uitvoeren. 
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Opening Landgoed 
We stellen graag regelmatig ons (werk)terrein open voor 
de omgeving. Om u bij te praten over de stand van zaken, 
te laten zien hoe de werkzaamheden vorderen en nieuwe 
ontwikkelingen toe te lichten. We merken dat dit op prijs gesteld 
wordt. Ook in 2020 hadden we graag een ‘open dag’ gehouden, 
die we graag wilden combineren met een feestelijke opening 

van het landgoed. Helaas hebben we dit vanwege corona 
moeten verzetten. Zodra het weer mogelijk is (we hopen in 
2021) gaan we dit uiteraard alsnog organiseren. Wel is het 
landgoed al enige tijd toegankelijk voor publiek. We zijn blij te 
zien we dat hier al veel gebruik van wordt gemaakt!

Een nieuw rustpunt
De bewonersvereniging Lingemeer heeft een bankje 
geplaatst aan het pad langs de Linge. Hier is een mooi 
rustpunt ontstaan met zicht over de plas en de natuur. 

Lingepolder 
We hadden gehoopt inmiddels te kunnen starten met de 
aanleg van de drijvende eilanden, maar er is een bezwaar 
binnengekomen dat eerst behandeld moet worden bij de 
rechtbank. Dat gebeurt waarschijnlijk dit najaar. Zodra we 
meer kunnen melden over de start van de aanleg, laten we 
dat uiteraard weten. 

We meldden in de vorige nieuwsbrief ook dat we 
(waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar) nog een 
bijeenkomst zouden organiseren over de concrete 
mogelijkheden voor participatie in de Lingepolder. Vanwege 
het bezwaar dat is ingediend, liggen de ontwikkelingen 
rondom de Lingepolder nu even stil. Daarom hebben wij ook 
het informatiemoment uitgesteld. 

Benieuwd hoe de Lingepolder eruit komt te zien? Bekijk de 
impressievideo via bitly.com/lingepolder of scan de qr code 
hieronder.


