Lingelandschap ledennieuwsbrief 2016 – 1
Hierbij ontvangt u onze tweede digitale nieuwsbrief van de VBL. Wij willen u enkele keren per jaar
informeren over de activiteiten van onze vereniging en andere nieuwtjes uit het Lingegebied. Deze
keer hebben wij voor u:
-

1) Fort Asperen: Excursie van de VBL & ALV: save the date
2) Bouwen in de Tielse uiterwaarden van de Linge?
3) Boottocht op Linge in het donker was bijzondere belevenis
4) Handhavingsverzoek bromvliegtuigjes Cattlefarm Asperen
5) Trekpontje Koornwaard Heukelum
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Fort Asperen: excursie van de VBL & ALV: save the date
Op 17 mei organiseert de VBL haar ledenvergadering (ALV) in de Taveerne bij fort Asperen.
Voorafgaand aan de ALV organiseren we activiteiten in en rond het fort. Aanleiding zijn het 200 jarig
jubileum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de afgelopen jaar voltooide renovatie van fort
Asperen. Topstuk van de renovatie is de glazen kunstkoepel boven het fort; vleermuisvriendelijk en
gemaakt door jeugd uit het Lingegebied. Wij hebben die avond niemand minder dan Peter van
Assche, architect en bedenker van de koepel, te gast. Over het precieze programma denken we nog
na. De excursie/lezing zal openbaar toegankelijk zijn, de ALV uiteraard alleen voor leden. Noteer de
datum vast in uw agenda!

Bouwen in Tielse uiterwaarden van de Linge
Via de organisatie “Waardevol Tiel” werden wij getipt dat er plannen zijn om het bestemmingsplan
buitengebied van de gemeente Tiel zo te wijzigen dat het landschap minder goed beschermd wordt.
Met name berichten over het toestaan van woningbouw bij de put van Mourik verontrusten ons zeer.
Tiel heeft al niet zo veel landschappelijk waardevol buitengebied, wat ons betreft moeten we daar zeer
zuinig mee omgaan. De VBL heeft een inspraakreactie op het bestemmingsplan buitengebied
ingestuurd.
Boottocht op Linge in het donker was bijzondere belevenis
De VBL organiseerde 24 oktober 2015 een boottocht van Leerdam richting Arkel, in het donker. Deze
tocht organiseerden we in het kader van het jaarlijks terugkerende evenement “de nacht van de nacht”
om aandacht te vragen voor lichtvervuiling. Ruim 100 deelnemers hebben in uitstekende sfeer
genoten van deze tocht, ondermeer vanwege live muziek van de muziekwerkplaats. Onderweg was er
een presentatie van sterrenkundige Robert Wielinga omlijst met schitterende beelden, Volkert Vintges
van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie onderstreepte het belang van een donkere nacht voor de
natuur en Arne Verdonk sloot af met een prachtige vuurshow op de wal bij Heukelum. Wat ons betreft
een avond die voor herhaling vatbaar is.

Handhavingsverzoek bromvliegtuigjes Cattelfarm Asperen
Al jaren ervaren omwonenden van het Lingegebied nabij Asperen veel overlast van de
bromvliegtuigjes van Cattlefarm Aero Services in Asperen. Ook de natuur in gebieden langs de Linge
heeft er last van. Vogels en andere fauna worden regelmatig gestoord. De VBL heeft bij de gemeente
en provincie een handhavingsverzoek ingediend. Volgens omwonenden worden er meer vluchten
uitgevoerd dan volgens de vergunning is toegestaan. Omwonenden houden eigen logboeken bij. De
provincie zal in de toekomst meer gaan controleren en indien nodig gaan handhaven. Dat is goed om
te horen. Ook heeft de VBL aangegeven tegen uitbreidingen te zijn van de activiteiten bij Cattlefarm.
Gesproken wordt over meer vliegbewegingen en een verzoek voor een nieuwe activiteit, nl parachute
springen.

Trekpontje Koornwaard
Vorige nieuwsbrief maakten we al melding van molest van het tijdelijke trekpontje dat een
rondwandeling om de Koornwaardplas bij Heukelum mogelijk maakt. Helaas is het weer vernield en
gelukkig ook weer hersteld. De eigenaars hebben half december laten weten dat dit de laatste keer is
dat het pontje hersteld wordt vanwege de kosten die iedere keer gemoeid zijn met reparatie.

