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De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap (VBL) wil de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Linge en het 
aanliggende gebied in stand houden en versterken. 
De VBL bestaat sinds 10 januari 1990 en kreeg op 1 oktober 1993 
statuten en daardoor een officiële status. In 2007 zijn de statuten 
aangepast. 

De vereniging is in de loop der jaren gegroeid tot een organisatie 
die meespeelt in het spel van ruimtelijke ontwikkelingen waarbij 
economische belangen vaak haaks staan op andere maat-
schappelijke belangen. Landschappelijke waarden en een gezond 
leefmilieu dreigen al snel ondergesneeuwd te raken. 

Natuurlijk is een gezonde economie van levensbelang voor onze 
streek. Maar bij de ontwikkeling van de economie kan en moet 
voldoende rekening gehouden worden met de wensen van de 
bewoners, zoals u. 

In de loop der jaren is de VBL een medespeler geworden die ook 
serieus genomen wordt in het -vaak- politieke spel.  
In 2007 hebben wij onze visie op een achttal thema's gepre-
senteerd. De VBL denkt zo veel mogelijk constructief mee bij de 
ontwikkelingen in ons gebied, maar geeft waar nodig tegengas. 

U kunt ons daarbij ondersteunen en helpen onze vereniging nóg 
sterker te maken door ons ledental verder te vergroten. 

Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan. Dit kan eenvoudig via onze 
website, www.lingelandschap.nl of door u aan te melden bij de 
secretaris. 

Bent u al lid? Breng onze vereniging onder de aandacht van 
vrienden en kennissen. Met meer leden staan wij sterker en kunnen 
wij nóg meer bereiken.  
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 Van de voorzitter 
 

 

2010 – JUBILEUMJAAR VAN DE VBL  
 
In Januari 2010 is het 20 jaar geleden dat de Vereniging tot 
Behoud van het Lingelandschap bij de Kamer van Koophandel 
is ingeschreven. 
De VBL is opgericht door een groep inwoners die zich 
organiseerden om allerlei bedreigingen in het Lingegebied 
tegen te houden. Zo was er sprake van dat er een  
industrieterrein zou komen bij het kruispunt van de A2 en de 
A15. Jaren later was de volgende variant om daar een mega-
winkelcentrum te bouwen: het 'NL.C'. Dit hebben wij als 
opvolgers van onze oprichters met succes weten tegen te 
houden. 
Het moraal van het verhaal is dat er steeds bedreigingen zijn en 
zullen zijn in ons mooie Lingegebied, gemotiveerd met vaak 
eenzijdige, economische argumenten voor de korte termijn die 
in de (verre) toekomst geen waarde meer hebben. Als VBL maken wij ons sterk om in het 
Lingegebied de kernwaarden rust, ruimte en natuur met respect voor cultuurhistorie zo goed 
mogelijk te bewaren. 

Uiteraard moet het ook een gebied zijn waar het goed leven is maar wij willen er zeker voor waken 
dat de Randstad 'overspoelt' naar ons gebied. Zo zien wij ook dat Geldermalsen en Tiel steeds 
meer naar elkaar toe groeien en dat de A15 langzamerhand steeds meer door een façade van 
kantoor- en industriegebouwen loopt. 

In de komende algemene ledenvergadering willen wij met name stil staan bij de afgelopen 20 jaar 
en wij hebben dan ook VBL bestuurders en voorzitters van de afgelopen 20 jaar uitgenodigd. 
Tevens willen wij vooruit kijken naar de komende 10 jaar waarbij onze Linge Visie ons kompas zal 
zijn.  

Tijdens de komende ALV vindt een belangrijke wisseling binnen het bestuur plaats. Drie 
bestuurders treden af, maar wij hebben goede kandidaten bereid gevonden om de VBL weer te 
versterken. Dit is ook de kracht van de VBL om de continuïteit te waarborgen. 

Zelf beëindig ik tijdens de ALV mijn bestuurslidmaatschap van de VBL. Na 10 jaar in het bestuur 
wordt het tijd om het roer over te geven. Ik heb met bijzonder veel plezier een stuk energie 
geïnvesteerd in de VBL en ik wens het bestuur en de VBL vele krachtige jaren toe. 

Het ga U goed 
 
Koos Kruit 
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Lingeschouw 2010 en Algemene Ledenvergadering 
Erik Boegborn, secretaris 

 

 
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap biedt alle leden en donateurs met trots 
de Lingeschouw 2010 aan, onze jaarlijkse uitgave, waarin wij u uitgebreid opnieuw informeren over zaken 
die ons gebied spelen. 

Het bestuur nodigt alle leden uit deze jaarlijkse vergadering bij te wonen. 

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 18 mei 2010  
in gasterij 'de Os en het Paard' in Deil, aanvang 20.00 uur. 

 
Het bestuur stelt de volgende agenda voor: 

1. Opening, welkom en mededelingen 

2. Verslag ledenvergadering 2009 

3. Jaarverslag 2009 

4. Financieel overzicht 2009 
Verslag kascommissie 
Vaststelling begroting 2010 

5. Verkiezing bestuur 
zie kader hierna 

6. Terugblik op 20 jaar VBL 
met bijdragen van oud-voorzitters 
Flip van Straaten en Frans Kleipool 

7. Gelegenheid voor discussie 

8. Rondvraag 

9. Sluiting – uiterlijk 22.30 uur 

 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is los bijgevoegd. Alle stukken voor de 
vergadering zijn in te zien en te downloaden via onze website www.lingelandschap.nl. 

 

Bestuursmutaties 2010 
 Erik Boegborn, secretaris 

 

Onze voorzitter, Koos Kruit, heeft aangegeven na de ledenvergadering van 2010 niet meer beschikbaar te 
zijn als bestuurslid. Ook Pim Sauer en Jaap Hovens Greve zijn niet meer herkiesbaar. Onze vereniging zal 
hun enorme inzet en hun grote enthousiasme enorm missen. 
Het bestuur kan met trots vier kandidaten voorstellen om het vertrek van Koos, Pim en Jaap te 
compenseren: 

• Marianne van Lidt de Jeude (Driebergen) 
• Marijke Harteveld (Spijk) 

• Emo van Halsema (Deil) 
• Joof Tummers (Buren) 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze kandidaten, ieder met een eigen invalshoek en eigen capaciteiten ons 
bestuur daadkrachtig en slagvaardig houdt. Het bestuur heeft tevens Leo Brouwer bereid gevonden de 
voorzittershamer van Koos over te nemen en beveelt de Algemene Ledenvergading aan deze kandidaten als 
bestuurslid te kiezen. 

Volgens onze statuten (artikel 8 lid 2) worden bestuursleden kandidaat gesteld door tenminste twee gewone 
leden, door het bestuur of op eigen voordracht. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door aanmelding 
bij de secretaris uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering. 

Belangstellenden voor deelname aan activiteiten (het bestuur kan vrijwel altijd hulp gebruiken) kunnen zich 
aanmelden bij de voorzitter of de secretaris. 
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Het Lingecadeau 
Marcel van de Craats 

 

 

 
 

Eind november 2009 vonden de VBL-leden een grote envelop met het VBL-logo op de adressticker. 
Wellicht waren er onder u die dachten: nu al een Lingeschouw die komt toch pas in het voorjaar? 
Wel een Lingeschouw (van 2009) maar dan anders. Het was een kartonnen envelop met een prachtige 
winterse Lingefoto met opschrift 'Lingecadeau'. Altijd leuk om een cadeau van de postbode te krijgen… 
 
 

 
Tja, na lezing van de brief werd duidelijk dat het 
om een ledenwerfactie van de VBL ging. Het 
cadeau was om weg te geven aan iemand die ook, 
net als u, iets met de natuur en ons mooie 
Lingelandschap heeft. In de envelop zat de 
Lingeschouw van 2009 en de brochure met de visie 
van de VBL op het Lingelandschap. 
De gelukkige ontvangers konden zich met de 
briefkaart of per mail bij de penningmeester 
opgeven voor één jaar gratis lidmaatschap. 
 
De aanleiding van het Linge Cadeau was een vraag 
tijdens de algemene jaarvergadering van de VBL in 
Deil. De vraag was: wat zijn jullie (het bestuur) van 
plan met de 1000 euro die op de begroting staat 
voor ledenwerving? Daar hadden we nog geen 
panklaar idee voor. Gelukkig kwam er een voorstel 
van oud-bestuurslid Bram Hartzema om een 
cadeau te ontwikkelen dat leden aan iemand 
kunnen geven met een gratis lidmaatschap. 
 
Dit idee is door het bestuur en vooral door Pim, 
Marcel en Erik verder uitgewerkt en georganiseerd. 
We hebben alle leden een Linge Cadeau 
toegestuurd en de reacties waren divers. De eerste 
weken van december kregen we hele positieve 
reacties. Jammer dat enkele mensen op het idee 
kwamen om hun lidmaatschap op te zeggen…

Door de actie zijn we weer zichtbaar geweest bij 
onze leden. Bovendien besteedden de regionale 
kranten er aandacht aan. We willen laten zien dat 
we er veel aan doen om ons ledenbestand te laten 
groeien. Met meer leden hebben we extra 
financiële armslag om meer invloed te krijgen op 
besluiten die ons Lingelandschap kunnen aan-
tasten. Natuurlijk wilt u weten wat het resultaat is 
van deze ledenwerving. Begin februari 2010 waren 
er dertien nieuwe leden geworven door u allen. Dat 
vinden we veel te weinig. Wellicht was het er bij u 
niet van gekomen om het cadeau aan iemand te 
geven. Als u het nog heeft: u kunt het nog steeds 
aan iemand geven. De aanmeldingen die vanaf mei 
2010 binnenkomen naar aanleiding van de actie 
geven recht op gratis lidmaatschap tot en met 2011. 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
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Natura 2000 in het Lingegebied 
Harry Zwart 

 

 

Wat is Natura 2000? 

Een aantal planten- en diersoorten is zo zeldzaam 
geworden dat ze extra bescherming nodig hebben. 
Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor 
heel Europa. Daarom hebben de lidstaten van de 
Europese Unie (EU) een aantal jaren geleden 
besloten om de natuur gezamenlijk te beschermen. 
Logisch, want planten en dieren houden zich nu 
eenmaal niet aan landsgrenzen. Gezamenlijk 
beschermen is veel effectiever dan ieder land voor 
zich. 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van 
beschermde natuurgebieden in de Europese Unie 
(EU). Omdat de natuur in de EU van grote waarde 
is, is het van belang bedreigde en waardevolle 
soorten en hun leefgebieden te behouden en zo 
nodig te herstellen. In totaal zal het 
netwerk ongeveer 450.000 km² beslaan.  
Gebieden die eenmaal zijn aangewezen blijven in 
principe voor altijd als natuurgebied voortbestaan. 
Wel is er een datum waarop het netwerk voltooid 
moet zijn, dat is volgens planning in 2010. Ook 
moeten dan de beheerdoelen voor al deze gebieden 
geformuleerd zijn, zodat de uitvoering kan 
starten. Hiervoor worden beheerplannen opge-
steld. 

Natura 2000 in Nederland 

Nederland zal met 162 gebieden bijdragen aan het 
Natura 2000- netwerk met een totale oppervlakte 
van ongeveer een miljoen hectare (waarvan 2/3 
open water, inclusief de kustwateren). 
De aanwijzing van de Natura 2000- gebieden vindt 
in fases (zogenaamde tranches) plaats. Inmiddels 
zijn er 147 gebieden voor definitieve aanwijzing in 
procedure gebracht. De ontwerpbesluiten van deze 
aanwijzingen hebben in 2007 en 2008 ter inzage 
gelegen. Van 24 september tot 4 november 2009 
hebben weer 11 gebieden, waaronder het 
Lingegebied & Diefdijk-Zuid, ter inzage gelegen.   

Nederland maakt per gebied een beheerplan. De 
overheid (soms een ministerie, soms een provincie) 
stelt dat op. De eigenaren en gebruikers van het 
gebied en de lokale of regionale natuur- en 
belangenorganisaties, waaronder bijvoorbeeld de 
VBL, worden altijd bij de plannen betrokken. Ook 
burgers kunnen in veel gevallen meepraten en 
inspreken. Een beheerplan beschrijft onder meer 
waarom dat gebied beschermd moet worden. En 
wat er wel en niet mag in dat gebied.  

 

 

 

Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid 

Het Natura 2000-gebied  Lingegebied & Diefdijk-
Zuid omvat de oeverlanden van de rivier de Linge, 
die een smal stroomgebied heeft dat tussen Rijn en 
Waal ligt ingekneld. Het landschap is minder 
dynamisch dan dat van de Rijn, Waal, Maas en 
IJssel, maar heeft in veel opzichten toch het 
karakter van een rivierenlandschap met daarbij 
behorende landschapselementen, begroeiingen en 
soorten. Door zijn omvang, schaal en dynamiek 
neemt de Linge een bijzondere positie in in het 
Nederlandse rivierenlandschap. Het gebied ten 
westen van de Diefdijk-Zuid is een belangrijk 
voortplantingsgebied voor de kamsalamander. 
Daarnaast maakt het Lingegebied deel uit van het 
kernverspreidingsgebied van de bittervoorn en de 
grote modderkruiper.  
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Willen we de natuur en de kleinschaligheid van het 
Lingegebied & Diefdijk-Zuid in stand houden, dan 
moeten er maatregelen op het gebied van de 
waterhuishouding en het beheer worden getroffen. 
Die moeten zorgen dat de, kalkmoerassen 
beschermd worden, er meer ruimte is voor 
amfibieën en de landschappelijk samenhang wordt 
versterkt. Deze maatregelen zijn ook van belang 
voor het behoud van biodiversiteit. De te nemen 
maatregelen worden opgenomen in een 
beheerplan. 

Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Staatsbosbeheer 
stellen samen met betrokkenen in opdracht van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) het beheerplan op. Het 
opstellen van het beheerplan wordt in het voorjaar 
van 2010 opgestart. De VBL zal dit proces op de 
voet volgen en zoals u dat van ons gewend bent 
daar waar nodig en mogelijk haar invloed 
uitoefenen. 

Het beheerplan wordt, voor zover het hun 
beheergebied en takenpakket betreft, vastgesteld 
door het ministerie van LNV en door de provincies 
Gelderland en Zuid-Holland. 

Voor vragen over Natura 2000 kunt u contact  
opnemen met Harry Zwart uit het bestuur. 

 

 
 

Dorpsuitbreiding Acquoy 
Pim Sauer 

 

 
Geldermalsen is bezig met het maken van nieuwe 
bestemmingsplannen voor de kleine kernen. Dat 
betekent voor de bewoners een onzekere en 
woelige periode. Want als de gemeente 
Geldermalsen plannen gaat maken wordt het er in 
de regel voor de burgers niet beter op. Deze keer 
moet het dorpje Acquoy eraan geloven. In het 
nieuwe  bestemmingsplan wordt een flink stuk 
landbouwgebied deels binnen en deels aan de rand 
van het dorp aangewezen voor woningbouw. De 
gemeente wil hier een nieuwbouwwijk met 30 
woningen realiseren.  
 

De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap 
(VBL) vindt dit geen goede invulling. Al bij het 
voorontwerp van het bestemmingsplan heeft de 
VBL een zienswijze met onderbouwde bezwaren 
tegen deze ontwikkeling ingediend. Die werd 
evenwel door de gemeente zonder veel omhaal 
terzijde geschoven. Bij het ontwerp 
bestemmingsplan heeft de VBL nogmaals 
gemotiveerd aangegeven waarom woningbouw in 
Acquoy op deze wijze niet wenselijk is, maar ook 
daaraan had de gemeente weinig boodschap.  
 
Ook de bewoners van Acquoy hebben de gemeente 
vele malen laten blijken dat ze het met deze 
plannen niet eens zijn. Uit een enquête in het dorp 
bleek dat meer dan 80% van de bewoners tegen 
dorpsuitbreiding is. De VBL en vele bewoners van 
de directe omgeving van de bouwplannen maakten 
gebruik van hun inspraakrecht en hebben op 
talloze andere manieren geprobeerd de 
verantwoordelijke bestuurders en raadsleden op 
betere gedachten te brengen. Het heeft helaas niet 
mogen baten. De bestuurders van  Geldermalsen 
hebben weinig oog voor landschappelijke waarden 
en een bedenkelijke reputatie wanneer het om 
burgerparticipatie gaat, dat blijkt ook hier weer. 
Dat is erg jammer want op deze wijze gaan er veel 
bijzondere waarden in het Lingegebied verloren. 
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In Acquoy staat er écht wat op het spel. 
Traditioneel ligt de bebouwing in de Lingedorpen 
op de stroomruggen en langs de dijk. Acquoy is een 
van de weinige nog redelijk onaangetaste kleine 
dorpjes langs de Linge waar dit nog zo is. Het 
oudste deel van het dorp is zelfs beschermd 
dorpsgezicht. Omdat dit soort waarden in het 
rivierengebied zeer schaars worden is het zaak daar 
zuinig op te zijn. De VBL vindt het daarom 
onverstandig het dorpje Acquoy in te pakken met 
nieuwbouwwijken. Dit doet afbreuk aan de 
kenmerkende landschappelijke en cultuurhis-
torische waarden van het dorp. Ook de  trend om 
open plekken in de oude dorpen op te vullen acht 
de VBL een verkeerde ontwikkeling. Traditioneel 
hadden de Lingedorpen veel open ruimte, dit hoort 
tot de kenmerkende waarden. De VBL is van 
mening dat deze open plekken behouden moeten 
blijven.  
 
Acquoy ligt verder in het Nationaal Landschap 
Rivierengebied en grenst aan het Nationaal 
Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie. Je zou 
bijna kunnen zeggen dat het dorp in twee nationale 
landschappen ligt. Als ergens het beleid voor de 
nationale landschappen belangrijk is dan moet dat 
toch wel in Acquoy zijn. Een belangrijk 
beleidsprincipe van de nationale landschappen is 
dat de kenmerkende landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden moeten worden 
beschermd. De voorgenomen dorpsuitbreiding in 
Acquoy is hiermee strijdig, dat is duidelijk.    
 
In het nationaal landschap geldt voorts dat voor 
nieuwe bebouwing het uitgangspunt 'migratiesaldo 
nul' wordt gehanteerd. Die regel is er om te 
voorkómen dat de overgebleven karakteristieke 
dorpen worden volgebouwd en omringd met 
nieuwbouw. 'Migratiesaldo nul' betekent dat er 
alleen gebouwd mag worden voor de autonome 
groei van de locale bevolking. Er staan een kleine 
200 woningen in Acquoy. Wanneer we even snel 
rekenen betekent uitbreiding met 30 woningen een 
toename van 15%. Dat betekent dus dat ervan uit 
wordt gegaan dat de autonome bevolkingsgroei van 
Acquoy ook 15% bedraagt. Het is algemeen bekend 
dat de locale bevolking in Nederland niet meer 
groeit, sterker nog, deze neemt langzaam af. Dat er 
ergens in de Betuwe een klein dorpje is waar de 
locale bevolking niet gelijk blijft maar juist een 
enorme groei van 15% doormaakt zou je niet snel 
geloven. Toch beweert de gemeente dat de 
dorpsuitbreiding in lijn is met het nationale en 
provinciale beleid. Dat is dus gewoon niet zo. Het 
is jammer dat de burger op deze wijze voor de gek 
wordt gehouden. De werkelijkheid is dat de 
natuurlijke bevolkingsgroei van Acquoy geen 
nieuwbouw nodig maakt.  
 

Er is evenmin sprake van afname van de bestaande 
woningvoorraad. Verder geeft de  demografische 
opbouw van Acquoy geen aanleiding om te 
veronderstellen dat er gebouwd moet worden voor 
bepaalde doelgroepen. Acquoy kent in vergelijking 
met de rest van Geldermalsen weinig vergrijzing en 
telt relatief veel jonge gezinnen. Verder is het 
percentage sociale woningbouw het hoogste van de 
elf dorpen van Geldermalsen. Het is dus duidelijk 
dat de dorpsuitbreiding feitelijk niet nodig is en 
bovendien strijdig is met het beleid van de 
nationale landschappen. Toen de Commissaris van 
de Koningin in Gelderland onlangs in 
Geldermalsen op bezoek was heeft hij de gemeente 
nog een keer duidelijk op het hart gedrukt om zeer 
terughoudend te zijn met nieuwbouw in de kleine 
oude dorpen. Maar zelfs de Commissaris van de 
Koningin kan de gemeente kennelijk niet op 
andere gedachten brengen.  
 
Natuurlijk kun je een dorp als Acquoy niet op slot 
zetten. Ook de VBL vindt dat het altijd mogelijk 
moet zijn dat bewoners een huis voor henzelf of 
voor hun kinderen bouwen. Het opvullen en 
inpakken van het dorp met nieuwbouw, zoals de 
gemeente dat wil, is echter een heel ander verhaal. 
Daar zit echt niemand in Acquoy op te wachten. 
Inmiddels hebben we de gemeenteraadver-
kiezingen gehad en hebben de kiezers de oude 
regentenpartijen SGP, CDA en PvdA ondubbel-
zinnig naar huis gestuurd. Er wordt gezegd dat er 
in Geldermalsen bestuurlijk een andere wind gaat 
waaien. Het zou mooi zijn als dat zo was. Hopelijk 
hebben de nieuwe bestuurders en raadsleden meer 
oog voor de bijzondere waarden van ons gebied en 
willen ze de burgers niet alleen aanhoren, maar 
ook naar hen luisteren. De bewoners zijn daar in 
elk geval hard aan toe….. en het landschap ook. 
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Stationsomgeving Geldermalsen 
Werkgroep Stationsomgeving 

 

 
 

Ondanks de protesten van burgers en 
belangengroepen is de gemeente Geldermalsen het 
afgelopen jaar doorgegaan met de controversiële 
plannen rond de stationsomgeving. 
We halen het even terug in de herinnering: de 
gemeente wil onder het mom van verbetering van 
de toegankelijkheid en de sociale veiligheid de 
omgeving van het station van Geldermalsen 
ombouwen tot een grootstedelijke agglomeratie 
van kantoren, parkeervoorzieningen en wooneen-
heden. Daar zijn betrokken maatschappelijke 
belangengroepen en het merendeel van de 
inwoners van Geldermalsen faliekant op tegen. 

Ook de Vereniging tot Behoud van het Lingelands-
chap (VBL) behoort sinds het begin van de plannen 
tot de tegenstanders van deze plannen. Dat is 
omdat er grote stukken uiterwaard van de Linge 
worden opgeofferd aan een nieuw te verrijzen 
woonwijk. De uiterwaard vormt een belangrijke 
groene buffer tussen Geldermalsen en het fraaie en 
nog redelijk authentieke dorpje Tricht. Het 
verstedelijken van de uiterwaard zal het karakter 
van het Lingelandschap ter plaatse en de landelijke 
uitstraling van zowel Tricht als Geldermalsen 
grondig en onomkeerbaar aantasten. Volgens de 
VBL een zeer onverstandige keuze, temeer omdat 
er elders in de gemeente meer dan voldoende 
grond is voor woningbouw.  

Door alle maatschappelijke en ook politieke 
weerstand sleept het plan al meer dan 15 jaar, maar 
de verantwoordelijke gemeentebestuurders zien 
het als een prestigeproject en willen het daarom 
ten koste van alles doordrukken. We hebben u 
vorig jaar in de Lingeschouw uitvoerig bericht over 
de voorgeschiedenis vanaf het begin tot en met 
2008. Over het vervolg willen we u nu meer 
vertellen. In 2009 is het voorontwerp bestem-
mingsplan gereed gekomen. Begin 2010 werd het 
ontwerp bestemmingsplan afgerond. We zullen het 

verder voor het gemak over het bestemmingsplan 
hebben.  

In de vele jaren die het project al loopt zijn door de 
gemeente op verschillende momenten toezeg-
gingen gedaan. Die waren, zoals nu blijkt, bedoeld 
om tegenstanders aan het lijntje te houden want in 
het bestemmingsplan vinden we daar niets van 
terug. Ook met de talloze commentaren van de 
door de gemeente zelf ingestelde Klankbordgroep 
is niets gedaan. Het is jammer dat burgers en 
belangengroeperingen er niet op kunnen vertrou-
wen dat toezeggingen van de gemeente ook 
daadwerkelijk worden nagekomen. Het is ook 
betreurenswaardig dat de gemeente nu al meer dan 
15 jaar en tegen zeer hoge kosten, bezig is met het 
doordrijven van een plan waarvoor onvoldoende 
draagvlak onder bevolking en politiek bestaat. 

In 2009 kwam een rapport van de Nationale 
ombudsman uit met de titel: 'We gooien het de 
inspraak in'. Het rapport gaat over een onderzoek 
naar de uitgangspunten voor behoorlijke burger-
participatie. De stationsomgeving in Geldermalsen 
was een van de projecten die door de ombudsman 
werden bestudeerd. Met dit rapport in de hand 
mogen we concluderen dat er met de zeggenschap 
van de burger in de gemeente Geldermalsen heel 
veel mis is. Burgers worden onvoldoende bij de 
planvorming betrokken, toezeggingen aan burgers 
worden niet nagekomen en de informatie-
verstrekking aan burgers is onvolledig en 
misleidend. In 2009 kwam verder het verdrag van 
de Raad van Europa over inspraak en burger-
participatie tot stand. Ook als we dit verdrag lezen 
moeten we constateren dat de burgers van 
Geldermalsen er bekaaid afkomen wanneer het om 
burgerparticipatie gaat. 

Laten we toch nog even teruggaan in de tijd. In 
1999 werd de Structuurvisie Geldermalsen 2000-
2015 door de gemeenteraad vastgesteld. In de 
structuurvisie werd over het plangebied gezegd: 
'Dit gebied is een vetogebied voor nieuwe 
verstedelijking, het is een groene zone tussen twee 
kernen en een karakteristiek dorpsgezicht in het 
rivierenlandschap'. De structuurvisie was heel 
duidelijk: geen grootschalige verstedelijking en 
geen woningbouw in het winterbed van de Linge. 
Schriftelijk (op 20 augustus 2002, kenmerk 
RB/2874) beloofde de burgemeester: 'Natuurlijk 
zullen wij met betrekking tot de uitvoering van het 
Masterplan Stationsomgeving de structuurvisie als 
leidraad gebruiken'. Het huidige bestemmingsplan 
laat echter zien dat dit niet is gebeurd. Het past 
absoluut niet binnen de structuurvisie. Ook de 
toezeggingen van de burgemeester tijdens de  
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raadsvergadering van 26 november 2002 zijn niet 
gestand gedaan: '(....) een beperkte bebouwing aan 
de rand van de uiterwaard en in de directe 
omgeving van het station'. Dat is wel even wat 
anders dan een complete nieuwbouwwijk in de 
uiterwaard. 

In 2004 liet het college zonder verdere inspraak de 
notitie 'Wikken en Wegen' verschijnen. In deze 
notitie zijn opeens grootschalige verstedelij-
kingsplannen voor de stationsomgeving opge-
nomen en wordt het gebied een inbreidingslocatie. 
Sterker nog, er wordt gesteld: 'Samenvattend: een 
dergelijke ontwikkeling past zeer goed in het 
bestaande structuurplan'. Meermalen vertelde de 
toenmalig verantwoordelijke wethouder: 'We 
hebben gesproken met de opstellers van deze visie 
en volgens hen passen de plannen binnen de 
structuurvisie'. Toen wij contact legden met de 
opstellers van de notitie bleek dat niet waar te zijn. 
Het was gewoon de mening van het College van 
Burgemeester en Wethouders die door het 
betreffende bureau in opdracht werd opgeschreven 
en beslist niet de mening van het bureau zelf. De 
VBL vindt dit misleidende informatie.  

In het bestemmingsplan wordt uitgebreid ingegaan 
op het Derde Waterhuishoudingsplan (WHP3) van 
de provincie Gelderland. Het bestemmingsplan 
geeft hierover een verhaal van algemeenheden dat 
de lezer volkomen op het verkeerde been zet. Over 
de specifiek op het plangebied van toepassing 
zijnde informatie uit het WHP3 wordt in het 
bestemmingsplan niet geschreven, maar deze 
punten zijn wel het meest relevant. Het WHP3 zegt 
namelijk: 'Ook voor de grotere bedijkte regionale 
hoofdwaterlopen met een belangrijke afvoerende 
functie (te weten de Linge, de Berkel en de Oude 
IJssel) dient de waterafvoer en de waterbergings-
functie te zijn gewaarborgd. Vergelijkbaar met de 
beleidslijn voor de grote rivieren wordt van 
gemeenten verwacht dit in planvoorschriften te 
regelen'. En verder: 'De beleidslijn Ruimte voor de 
Rivier biedt een toetsingskader voor de 
beoordeling van activiteiten in het winterbed. 
Activiteiten die onlosmakelijk gebonden zijn aan 
de rivier worden -onder voorwaarden- toegelaten. 
Overige nieuwe activiteiten in het winterbed 
worden in principe niet toegestaan, tenzij er sprake 
is van een zwaarwegend maatschappelijk belang, 
de activiteit redelijkerwijs niet buiten het 
winterbed gerealiseerd kan worden en de activiteit 
geen feitelijke belemmering vormt voor de 
rivierafvoer'.  
De Provincie noemt in het WHP3 specifiek de 
Linge uiterwaard bij het station in Geldermalsen.  
'Een nadere integrale afweging is voor deze 
specifieke locatie op zijn plaats'. In de Inspraak-
nota van het Waterhuishoudingsplan is de 
provincie nog duidelijker: 'Met u zijn wij van 
mening dat het ongewenst is om te bouwen in het 
winterbed van de Linge en andere grote bedijkte 

hoofdwaterlopen'. De gemeente zegt dat het plan in 
lijn is met het beleid van de provincie, maar dat is 
dus gewoon niet waar. Als dat zo zou zijn zou de 
gemeente moeten aantonen dat het bij het 
volbouwen van de uiterwaard om een 
zwaarwegend maatschappelijk belang gaat dat niet 
te realiseren is buiten de uiterwaard. Met ruimte 
voor 1.600 woningen in de Plantage, waar de schop 
in 2010 de grond in gaat, is dat echter niet te 
verdedigen. De conclusie van de gemeente dat de 
bouwplannen voldoen aan het Provinciaal 
waterhuishoudingsbeleid is daarom een onjuiste en 
misleidende voorstelling van zaken. De 
werkelijkheid is dat het bestemmingsplan haaks 
staat op het provinciale beleid.  

In het stedenbouwkundig plan, dat op 31 januari 
2006 met de kleinst mogelijke meerderheid werd 
goedgekeurd, staat het collegevoorstel voor 70 
woningen in de Linge uiterwaard. Tevens staat er: 
'Dit zullen we ook in een bestemmingsplan 
vertalen. Mocht de raad binnen dit bebouwings-
programma wijzigingen aanbrengen, dan zal het 
college dit maximale bebouwingsvolume niet 
overschrijden'. 

Natuurlijk waren de oorspronkelijke 70 woningen 
al in strijd met de gemeentelijke structuurvisie en 
met het provinciaal beleid. De gemeente doet hier 
in het bestemmingsplan echter nog een schepje 
bovenop door het aantal woningen in de Linge 
uiterwaard te verhogen van 70 naar 100. De VBL 
vindt dit een uiterst slechte ontwikkeling. Niet 
alleen doet de gemeente zijn toezeggingen keer op 
keer niet gestand, ze maakt de inbreuk op de 
landschappelijke kwaliteit ook nog groter.  

Tot op heden is nimmer de noodzaak van 
grootschalige bebouwing in de uiterwaard 
aangetoond. In het verleden werd steeds het 
argument gebruikt dat de ontwikkeling met 
woningbouw aan de Oostzijde noodzakelijk was 
voor de kostbare ontwikkeling aan de Westzijde 
van het station. Feitelijk is dit argument inmiddels 
vervallen. De Westzijde is nu een zelfstandig 
bestemmingsplan dat wordt gefinancierd met 
subsidies. Daarvoor is geen ontwikkeling aan de 
Oostzijde meer nodig. Waarom dan nog steeds 
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ontwikkeling met woningbouw aan de Oostzijde 
terwijl er in de gemeente voldoende grond 
beschikbaar is op alternatieve locaties die veel 
minder kwetsbaar zijn? Bovendien is de landelijke 
trend dat de woningbehoefte de komende jaren 
door demografische ontwikkelingen aanzienlijk zal 
teruglopen. Het is zelfs de vraag of de geplande 
woningen in Geldermalsen wel nodig zijn.  

Het antwoord op deze vragen is door de gemeente 
nooit gegeven, maar iedereen weet inmiddels wat 
er werkelijk aan de hand is. De verantwoordelijke 
bestuurders van Geldermalsen hebben reeds lang 
geleden aan de projectontwikkelaar Dura Bouw 
toegezegd dat hij de Stationsomgeving vol mag 
bouwen. Achter de rug van de gemeenteraad om 
sloten zij in 2003 al een overeenkomst met Dura 
Bouw. Met de dreiging van schadeclaims door de 
projectontwikkelaar werd de gemeenteraad 
vervolgens in 2006 onder druk gezet om de 
plannen goed te keuren. Toen de VBL deze 
schadeclaims liet toetsen bleek daar geen 
juridische basis voor te zijn maar inmiddels was de 
gemeenteraad al door de knieën. Je zou mogen 
concluderen dat het College van B&W de 
gemeenteraad bewust heeft gemanipuleerd.  

In maart 2010 waren de gemeenteraadverkie-
zingen. Het was al lang tevoren duidelijk dat de 
zittende politieke partijen in Geldermalsen de 
grote verliezers zouden worden. Het was ook 
overduidelijk dat er daardoor na de verkiezingen 
geen politieke steun meer zou zijn voor het 
doorzetten van de plannen met de stations-
omgeving. Daarom sloten de verantwoordelijke 
bestuurders van Geldermalsen één dag vóór de

gemeenteraadverkiezingen nog snel een uitvoerings-
overeenkomst met Dura Bouw af.   
Natuurlijk ook deze keer achter de rug van de 
gemeenteraad om. Daarmee zadelen ze de 
gemeente en dus de burgers op met hoge lasten. 
Niet erg handig in een tijd dat we moeten 
bezuinigen. 'Regeren over het graf' noemen ze dat 
in politiek jargon, maar wij noemen het gewoon 
onbehoorlijk bestuur. De verantwoordelijke 
bestuurders hadden het niet duidelijker kunnen 
zeggen: Wij dienen het belang van de project-
ontwikkelaar, niet dat van de burger.  
 
Hoe nu verder zult u denken, heeft gemeente nu 
zijn zin en zijn de bewoners van de 
stationsomgeving en het landschap de verliezers? 
Nee in het geheel niet, de VBL zal in dit project 
samen met de betrokken belangengroepen in 
Geldermalsen blijven strijden voor een eerlijke 
oplossing die niét ten koste gaat van het landschap 
en de portemonnee van de burger. Dat kan 
namelijk best. De kans dat we u in de volgende 
Lingeschouw opnieuw zullen berichten over de 
stationsomgeving van Geldermalsen is dan ook vrij 
groot. 

 

 
 

Diverse projecten 
Leo Brouwer 

 
 

 
 
 

 

Centrumplan Geldermalsen 
  

 
Het centrumplan voor Geldermalsen is op details 
verder uitgewerkt afgelopen jaar, maar de essentie 
is niet veranderd. De VBL is verheugd dat er veel 
meer aandacht is voor het zichtbaar maken van de 
Linge, en dat onze mooie rivier wordt betrokken bij 
Geldermalsen, in plaats van ervan afgeschermd 
zoals nu het geval is. Het bouwen van een 
woonwijkje op het huidige parkeerterrein op de 
kostverlorenkade heeft niet de voorkeur van de 
vereniging. Maar vergeleken met de huidige 
situatie en als onderdeel van het totaalplan kunnen 
we ermee instemmen mits de bebouwingshoogte 
beperkt blijft.  

 

 

Randweg en 2e Lingebrug 
 

  
De VBL heeft haar bedenkingen kenbaar gemaakt 
aan de gemeente Geldermalsen met betrekking tot 
een tweede Lingebrug. Als een tweede Lingebrug 
de grote verkeersproblemen oplost in het centrum 
van Geldermalsen en Buurmalsen, vindt de VBL dit 
onder voorwaarden acceptabel. Echter, hier zijn 
twijfels over, een eenduidige beschouwing van de 
gehele verkeerssituatie rondom Geldermalsen 
hebben we niet gezien, en daar hebben we om 
gevraagd. De nieuwe lokale politieke situatie 
betekent waarschijnlijk dat een tweede Lingebrug 
er niet op korte termijn gaat komen, maar de VBL 
zal het in de gaten houden. 
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Mooi Wonen in Enspijk 
Martijn Karrenbeld, - 'MooiWonenInEnspijk' 

 

 
 
 
 

MooiWonenInEnspijk is een stichting die in 2009 
is ontstaan uit een spontane actie van de inwoners 
van Enspijk tegen een plan van de Gemeente 
Geldermalsen om de Snelsteeg te verharden en 
daarmee samenhangend, over te gaan tot de kap 
van de oude knotwilgen langs de Snelsteeg.  
De Snelsteeg is een pittoresk onverhard laantje 
waarin men rustiek kan wandelen tussen het dorp 
en de oever van de Linge.  
Het is een stukje ongerepte natuur, met broed-
plaatsen van o.a. uilen en spechten en een 
leefgebied van kleine zoogdieren en reptielen.  
Het laantje is al aangegeven op oude overzichts-
kaarten van rond 1867 en is beeldbepalend voor 
ons dorp en een voorbeeld voor de natuur in de 
Lingestreek als geheel. 
 

Uit het initiatief om zo veel mogelijk natuur te 
behouden voor ons dorp Enspijk is een 
overlegplatform voortgekomen, waar ideeën voor 
het algemeen belang van Enspijk vorm kunnen 
krijgen en wat functioneert als een centraal 
aanspreekpunt voor alle dorpsgenoten richting de 
gemeente. 

MooiWonenInEnspijk is een overlegorgaan met als 
doel om de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren 
en daarvoor een aantal structurele initiatieven te 
nemen richting de gemeente Geldermalsen en wij 
doen dat in overleg met de andere organisaties die 
zich inspannen ten behoeve van Enspijk in het 
algemeen. 

Dit initiatief heeft niet het karakter van een 
politieke partij en het gaat ook niet om een

dorpsraad o.i.d. Het is puur een vrijwillig initiatief 
vanuit de inwoners met als doel de leefbaarheid in 
het dorp te behouden en waar mogelijk uit te 
bouwen. 

Er is voor de onderlinge communicatie een 
internetsite opgezet waarop de lopende activiteiten 
worden gemeld en waar men informatie kan 
krijgen over mooie plekjes in Enspijk, over de 
historie van mensen en verschillende mooie oude 
panden, over de vaartijden van het voetveer tussen 
Enspijk en Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, 
over de school 'De Minzerie', over de Hervormde 
Kerk in het dorpscentrum (een monument), de 
sportclubs en verenigingen in de omgeving, het 
openbaar vervoer en over de activiteiten in het 
dorp.  

Het is MooiWonenInEnspijk! Komt u vooral kijken 
en genieten in ons mooie dorp aan de Linge en 
bezoek onze internet site voor verdere informatie. 

WWW.ENSPIJK.INFO/email : mail@enspijk.info 
U bent bij ons welkom! 
MooiWonenInEnspijk 

De VBL ondersteunt lokale initiatieven die in lijn liggen met onze Lingevisie. Ook de spontane actie in 
Enspijk met betrekking tot de Snelsteeg hebben wij gesteund. De werkgroep doet zelf verslag… 
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Landgoed Noordenhoek, Deil 
Diederik van Everdingen 

 

 
De sneeuw lag nog op de akkers toen per email het 
verzoek werd ontvangen om voor De Lingeschouw 
een artikel te schrijven over de Noordenhoek. Het 
werk op het land lijkt op dat moment volledig stil 
te liggen. Maar de winter kent zijn eigen 
uitdagingen zoals snoeiwerk in de hoogstam-
fruitbomen, het knotten van de wilgen (met hulp 
van op het landgoed wonende leden van de VBL!) 
en inboetwerk van eiken en fruitbomen. Op de 
boerderij speelt ander werk, zoals het uitrijden van 
de potstalmest en het bijvoeren van de pinken aan 
'de overkant'. 

De werkzaamheden die worden uitgevoerd komen 
jaarlijks terug en dat al decennia, in feite al 
eeuwen. Het werk is dan ook niet zo bijzonder, 
maar het feit dat het nog steeds gebeurt, in een 
landschap dat in hoofdlijnen hetzelfde is als 
eeuwen geleden, dat maakt het wel bijzonder. In 
het bewaren van de kwaliteiten van dit landschap 
ligt dan ook een bijzondere opgave, een 
verantwoordelijkheid die ook uw vereniging zich 
ter harte heeft genomen. Dat is dan ook de reden 
dat met plezier wordt meegewerkt aan dit artikel. 

Voor het toekomstige beheer van de Noordenhoek 
vormt het verleden een onuitputtelijke bron van 
inspiratie. Hierbij kan gedacht worden aan 
verdwenen bouwwerken zoals de hooiberg, de 
tuinmuur, gebouwen bij 't Geyn, kasteel 
Palmesteyn. Maar denk hierbij ook aan verloren 
gegane natuur- en landschapswaarden zoals hagen, 
hoogstamfruit boomgaarden, een nevengeul van de 
Linge, brede rietkragen, moerasjes. Met name de 
laatste 10 jaar zijn er op deze onderdelen veel 
herstelprojecten uitgevoerd.  
Met het voortschrijden van de jaren wordt steeds 
iets meer duidelijk over de historie van de 
Noordenhoek. Zo blijkt kasteel Palmesteyn rond  

 

1300 gebouwd te zijn, vermoedelijk door de familie 
Van Tuyll die tot in de 17e eeuw Palmesteyn en 
Bulkesteyn in bezit hebben gehad. Verbazend 
genoeg bleek er rond 1400 ene Joan van Tuyll tot 
Palmesteyn gehuwd met vrouwe N. van 
Everdingen; heeft het zo moeten zijn dat in 1707 
Nicolaas van Everdingen trouwde met de jongste 
dochter van Van Ham tot Palmesteyn?. Hun 
erfdeel betrof de Noordenhoek, met daarbij 
behorende recht van duiventil en het nog steeds 
bestaande visrecht in de Linge. Palmesteyn en 't 
Geyn vererfden aan Verstegen, totdat die gronden 
rond 1890 weer met de Noordenhoek konden 
worden verenigd. 
Van de recente historie van de Noordenhoek en 't 
Geyn is het een en ander bekend (17e- eeuws huis 
dat in 1898 herbouwd is in neo- renaissance stijl, 
respectievelijk restant uit 1840 van de rond 1895 
afgebroken boerderij). Na een globaal historisch 
onderzoek door mevrouw H. Schouten uit 
Buurmalsen, wordt er meer duidelijk over de tijd 
daarvoor. De Noordenhoek en 't Geyn lijken tijdens 
de reformatie (rond 1583), door de Gelderse Staten 
als kloostergoederen van het klooster Mariën-
waerdt, geconfisceerd te zijn. Rond 1490 komen 
deze namen echter ook al voor, een nader 
historisch onderzoek is dan ook zeer gewenst! 
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Na in enkele alinea's in de middeleeuwen terecht te 
zijn gekomen, zal in enkele alinea's teruggekeerd 
worden naar het heden, met een blik op de 
toekomst.  

Rond 1924 erfde Mr. J.J.G. van Everdingen de 
Noordenhoek. Hij verpachtte de meeste grond en 
had een gedeelte in eigen exploitatie. Vanaf begin 
jaren 60 boerde hij volgens de Biologisch- 
dynamische landbouwleer van Rudolf Steiner. Zijn 
opvolger, Ing. A.S. van Everdingen heeft dit vanaf 
1967 voortgezet en concentreerde zich uiteindelijk 
op het fokken en mesten van het Franse vleesras 
'Blonde – d' Aquitaine'. Door de oprichting van 
Landgoed Noordenhoek B.V. in 1983, is de 
instandhouding als familie landgoed, met haar 
bijzonder cultuur- en natuurwaarden, als 
doelstelling statutair vastgelegd. 
In het begin van de jaren '90 bleek dat de 
opbrengsten uit de landbouw ontoereikend waren 
om de Noordenhoek ook op de lange termijn 
duurzaam in stand te kunnen houden.  
Verschillende veecrises en veranderde marktom-
standigheden waren hier debet aan. Vanuit de 
diepe wens en opdracht de Noordenhoek in stand 
te houden, is er in 2000, op advies van Wethouder 
Van Doorn, een visie opgesteld voor de toekomst. 
Het verleden heeft geleerd dat instandhouding 
zonder ontwikkeling niet mogelijk is (in 
overheidsjargon wordt dit 'behoud door 
ontwikkeling' genoemd). De huidige generatie staat 
dan ook voor de opgave om met respect voor de 
specifieke waarden van de Noordenhoek, een 
ontwikkeling door te maken waarbij het 
economisch draagvlak kan worden versterkt. Als de 
belangrijkste peiler voor de toekomst wordt de 
herbouw van het kasteeltje Palmesteyn gezien. 
Als de planologische procedure positief wordt 
doorlopen, zal erfpachtuitgifte van de woningen 
het landgoed voorzien in een nieuwe inkomsten-
bron, nu de traditionele inkomstenbronnen uit de 
landbouw sterk zijn teruggevallen. 

De Noordenhoek heeft de laatste 20 jaar (weer) 
een omslag doorgemaakt. Van grotendeels 
verpacht grondbezit rond 1970, naar een groot 

biologisch-dynamisch veeteeltbedrijf rond 1990, 
tot een multifunctioneel landgoed in 2010. Er is de 
laatste 10 jaar fors geïnvesteerd in natuur- en 
landschap en de meeste gebouwen zijn 
gerestaureerd of zelfs herbouwd (hooiberg). 
Vakantieverblijf of het houden van bijeenkomsten 
is mogelijk (www.noordenhoek.nl). Daarnaast is er 
een handelsonderneming voor (deels eigen) vlees 
en wijn (www.palmesteyn.nl) en is er een 
kruidentuin in ontwikkeling voor natuurlijke 
producten (www.botanicalbeauty.nl). Als 
daarnaast het herbouwplan van Palmesteyn de 
“toets der kritiek” kan doorstaan, dan kan 
bovendien over enkele jaren de middeleeuwse kern 
van de Noordenhoek herrijzen. Met deze korte 
schets van de laatste 40 jaar is er de overtuiging, 
dat er een goed fundament voor de komende 
decennia is gelegd. 

Tenslotte wordt de wens uitgesproken dat de 
overheid het particulier initiatief en - beheer sterk 
zal ondersteunen. Er zijn prachtige voorbeelden 
bekend van particulier natuur- en landschaps-
beheer, wat de plaatselijke betrokkenheid bij het 
cultuurhistorisch erfgoed enorm vergroot. Er is een 
positieve trend waarbij provincies, gemeenten, 
waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties 
particulieren als een gelijkwaardige gespreks-
partner zien. De Vereniging tot Behoud van het 
Lingelandschap heeft aan deze trend zeker 
bijgedragen. 
Laat deze particuliere verantwoordelijkheid, met 
zijn eigen specifieke gebiedskennis en charme, een 
waarborg zijn voor de toekomst! 
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Verrommeling van het Lingelandschap: 
beter voorkomen dan genezen 

Leo Brouwer 

 
Meer economische activiteit, meer 
welvaart, meer verkeer, veranderend land-
gebruik. Het zijn samenhangende proces-
sen en is van alle tijden, Het is belangrijk 
dat er goed wordt nagedacht over welke 
functies en ontwikkelingen wenselijk zijn in 
een landschap en in welke mate. Anders ligt 
verrommeling van het landschap op de loer. 

Wie komt er niet af en toe langs: gebieden waar het 
oneerbiedig gezegd een zootje is. Bedrijven, 
watertjes, puzzelstukjes natuur, woonwijken, 
reclamezuilen, weilanden, opslagloodsen, oude 
boerderijen,  verkeersborden, kassen, paarden-
bakken, witte schimmel… geen eenheid, maar  
chaos. Afwisseling in een landschap waarderen we, 
maar wel afwisseling die in een zeker patroon past. 
Het is deels persoonsafhankelijk van wat we wel of 
niet mooi of passend vinden. Dat maakt het extra 
lastig om er een maatlat langs te leggen. Toch valt 
er wel iets over te zeggen, en in verschillende 
rapporten van onderzoeksinstituut Alterra, 
onderdeel van Wageningen UR, is dat ook gedaan. 
We noemen het sinds enkele jaren 'verrommeling'. 

In een onderzoeksrapport van Alterra wordt het 
volgende over verrommeling gezegd: 'Onder 
verrommeling verstaan we een storende toename 
van de variatie in het landschap in combinatie 
met een gebrek aan samenhang. Variatie wordt in 
de beleving van mensen positief gewaardeerd 
zolang het gaat om afwisseling binnen een 
geëigend patroon. Bij verrommeling gaat het juist 
om niet in het landschap passende variatie en het 
vóórkomen van als storend ervaren elementen. 
Verrommeling uit zich in een verrommeld 
landschap.' 

In het Lingelandschap wordt doorgaans vrij 
behoedzaam omgegaan met storende  verande-
ringen in het landschap, al zijn er wel verschillen 
tussen gemeenten aan te geven. Zowel vanuit de 
gemeente Tiel als in Gorinchem is de druk om 
economische activiteiten ruimte te geven groter 
dan in de tussenliggende gemeenten Geldermalsen 
en Lingewaal. Deels is dit een natuurlijk verschil 
tussen een meer stedelijke omgeving en echte 
plattelandsgemeenten. Maar toch… het had niet 
zoveel gescheeld of Geldermalsen had nu een 
megalomaan 'Nationaal Leisure Centre' gehad.  
Niet bepaald een eerbiediging van het kleinschalige 
landschap rondom de Linge. 
Tegengaan van verrommeling is voor de VBL een 
belangrijk punt. Natuurlijk kunnen we niet tegen 
iedere kleine verandering ingaan, en dat willen we 
ook helemaal niet. Nederland, en ook het 
Lingegebied, is tenslotte geen cultuurhistorisch 
museum. Maar als er zaken zijn die het 
kleinschalige lingelandschap langdurig en groot-
schalig aantasten dan komen we zeker in actie. 
Voorkomen is beter dan genezen tenslotte. 
Eenmaal verrommeld is het voor nu en voor de 
komende generaties immers moeilijk te herstellen. 
 

Mooi? Voor de 'bewoners' of  voor de passant? 
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Uw bestuur 
bestuursleden 

 

 
 

 

Naam: Koos Kruit 

Functie: Voorzitter, DB-lid 

In bestuur: 2000. 

Leeftijd: 63 

Woonplaats: Heukelum 

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Het Linge gebied is een uniek gebied dat rust en ruimte 
heeft maar ook zeer kwetsbaar voor de oprukkende 
bebouwingen vanaf Gorinchem maar ook vanuit Tiel en 
Geldermalsen 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

Sinds ongeveer 10 jaar in het bestuur waarvan de laatste 
4 jaar als voorzitter. Naast de taak van voorzitter ook 
regelmatig extern opererend namens de VBL bij 
gemeenten, Waterschap Rivierenland, provincie etc. 
 

 

Naam: Erik Boegborn 

Functie: Secretaris, DB-lid 

In bestuur: 2005 

Leeftijd: 59 

Woonplaats: Tricht 

Beroep/vak: Beleidsadviseur  bij waterschap 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden in Houten 

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Ik woon nu 12 jaar in Tricht, maar kwam al in mijn jeugd 
bij de Linge. Een uniek landschap dat kleinschalig moet 
blijven! 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

Ik ben secretaris en verzorg de eindredactie van de 
Lingeschouw. Daarnaast ondersteun ik waar nodig 
andere bestuursleden bij 'hun' projecten. 
 

 

Naam: Marcel van de Craats 

Functie: Penningmeester, DB-lid 

In bestuur: 2005 

Leeftijd: 46 

Woonplaats: Deil 

Beroep/vak: Medewerker Calamiteiten organi-
satie/Reisinformatie bij ProRail 
Verkeersleiding 

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Ik woon al zolang ik leef dichtbij de Linge en ik hou van 
het rivierengebied. Ik ben natuurliefhebber en 
vogelspotter. In het Lingelandschap, dicht bij huis dus, is 
veel flora en fauna te zien en dat wil ik graag zo houden!! 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

Ik ben penningmeester en houd de ledenadministratie 
bij. Daarnaast volg ik de ontwikkelingen met betrekking 
tot het Deilse Kwadrant (het Deilse veld) en de andere 
plannen die in het gebied rond Deil zich afspelen. 
 

 

 

Onze vereniging wordt bestuur door het Algemeen Bestuur dat 
door de leden wordt gekozen. Ook de voorzitter wordt door de 
leden gekozen. Het bestuur wijst uit haar midden een secre-
taris en een penningmeester aan. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het 
Dagelijks Bestuur, dat namens het Algemeen Bestuur handelt 
in (meestal) spoedeisende situaties en bestuursvergaderingen 
voorbereidt. 
Wie zijn deze bestuursleden? In deze Lingeschouw vertellen de 
bestuursleden in het kort wie zij zijn, welke band zij met het 
Lingelandschap hebben en welke thema's zij behartigen. 
 

 
 

Naam: Pim Sauer 

Functie: Bestuurslid 

In bestuur: 2005 

Leeftijd: 59 

Woonplaats: Acquoy  

Vakgebied: Deskundige milieu, water, 
 natuur en landschap     

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Ik ben tussen de grote rivieren opgegroeid en heb er het 
grootste deel van mijn leven gewoond. Ik heb zeer veel 
van de wereld gezien maar het rivierenlandschap blijft 
toch een van de mooiste landschappen die ik ken, het is 
in elk geval een van de meest unieke. Langs de Linge zijn 
nog relatief veel kenmerkende landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden overgebleven en dat maakt 
het Lingegebied tot een van de beste voorbeelden van het 
rivierenlandschap die we in Nederland nog over hebben. 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

Ik ben in de VBL bij vele projecten en ontwikkelingen 
betrokken geweest maar nu ik bijna afscheid neem doe ik 
alleen nog de Stationsomgeving Geldermalsen, de 
dorpsuitbreiding Acquoy en diverse brede overleggen. 
 

 

Naam: Jaap Hovens Greve 

Functie: Bestuurslid 

In bestuur: 2007 

Leeftijd: 63 

Woonplaats: Deil  

Vakgebied: ruimtelijke inrichting 

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Het is een plezierig contrast is met omgevende vlakke 
polders, de dynamische grote rivieren en de rommelige 
stedelijke landschappen. Ik vind het een fijne plek om te 
vertoeven en daarom ook waard om te koesteren. 

Het geeft voldoening als je met elkaar in de VBL en ook 
met betrokken bewoners voorgenomen ontwikkelingen 
in een voor het landschap en voor haar bewoners en 
bezoekers gunstige zin kunt beïnvloeden. 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

Water, Nationaal Landschap Rivierenland, Ecologische 
verbindingszone’s, divers. 
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Naam: Duco van Herwaarden 

Functie: Bestuurslid 

In bestuur: 2005 

Leeftijd: 51 

Woonplaats: Heukelum   

Beroep/vak: belastingadviseur    

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Ik ben geboren en getogen in Asperen en jager en 
beheerder van landbouwgronden en natuurterreinen bij 
Asperen. Ik ben regelmatig in de polders rondom 
Asperen, een uniek gebied vol variëteit afwisseling en 
open ruimte en met een unieke rivier: de Linge. Ik woon 
tussen Heukelum en Spijk aan de Linge, waar we 
zwemmen, wandelen en genieten van de natuur. 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

Momenteel ben ik druk bezig met “Het Lingekwartier”. 
Dit is een project van de provincie om de forten bij 
Asperen en Gellicum, die deel uitmaken van de 
Hollandse Waterlinie, te restaureren en te exploiteren. 
Mijn inzet hier is om mede gesteund door de bewoners 
van Asperen om kleinschaligheid bij de exploitatie te 
waarborgen. Dit doen we door overleg met 
gemeenteraadsleden, bewoners, pers , indienen van 
zienswijzen etc. 
 

 

Naam: Alexandra Dietzsch 

Leeftijd: 49 

In bestuur: 2004 

Woonplaats: Spijk 

Beroep/vak: Architect   

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Het samenspel tussen de natuur en de mens, die ingrijpt 
in de natuur boeit mij. In het Lingelandschap heeft dit 
door de eeuwen heen geleidt tot een zeer harmonisch 
geheel. Hoe gaan wij daar  op een eigentijdse manier 
mee om? Wat behouden we? Wat veranderen wij? 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

Alle thema’s rondom bouwen zoals: welstandsnota, 
Beoordeling bouwplannen, bestemmingsplannen, 
Landgoederen ;  

Projecten: De Oven, Woningbouw Laantje van Ieperen, 
Golfbaan The Dutch 

 

 

 

Naam: Leo Brouwer 

Leeftijd: 45 

In bestuur: 2008 

Woonplaats: Buurmalsen 

Beroep/vak: secretaris 
Platform Energietransitie 
Gebouwde Omgeving 

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Ik heb iets met landschappen in het algemeen, daarom 
heb ik ook fysische geografie gestudeerd. In het 
Lingelandschap woon ik nu zo’n 10 jaar en wil me 
inzetten het tenminste zo mooi te houden als het nu is. 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

Centrumplan Geldermalsen, Randweg en 2e Lingebrug  
Geldermalsen, Structuurvisie Tiel 
 

 

Naam: Harry Zwart 

Leeftijd: 43 

In bestuur: 2008 

Woonplaats: Leerdam 

Beroep/vak: Werkzaam bij een 
ingenieursbureau in Culemborg 
(BWZ Ingenieurs) dat zich bezig houdt 
met gebiedsinrichting en waterbeheer 
& veiligheid. 

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Als Diefdijkbewoner ben ik nauw betrokken bij alles wat 
zich op, aan en langs de Diefdijk en haar ruime omgeving 
(Lingegebied) afspeelt. Denk dan aan de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, ontwikkelingen rondom Natura 
2000 en de op handen zijnde dijkversterking. Ook 
beroepsmatig ben ik bij een aantal van deze projecten 
betrokken. 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

Natura 2000; Verontdieping van zandwinplassen 
waaronder de Put van Herwijnen en de Koornwaard bij 
Heukelum; Centrumplan Geldermalsen. 
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Kandidaat-bestuursleden 
Kandidaat-bestuursleden 

 

 
 

Het bestuur stelt de leden voor op de Algemene Ledenvergadering vier nieuwe bestuursleden te kiezen. 
In deze Lingeschouw vertellen zij in het kort wie zij zijn en welke band zij met het Lingelandschap hebben. 
 

 
 

Naam: Marianne van Lidth 
de Jeude 
(op foto met 
kleindochter Linge) 

Leeftijd: 65 

Woonplaats: Driebergen 

Beroep/vak: Landschapsarchitect/ 
docent 

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Vakdeskundige en emotionele (familie-) banden. 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

Dat is pas na mijn verkiezing aan de orde. 
 

 

Naam: Marijke Harteveld 

Leeftijd: 59 

Woonplaats: Spijk 

Beroep/vak: Redactiewerkzaamheden, 
kunstadvies, 
vrijwilligerswerk vluchtelingen 

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Het Lingelandschap is al 19 jaar mijn thuis. Om een 
balans te vinden tussen de ontwikkeling van het 
landschap en het behoud van haar ruimtelijkheid en 
karakteristieken is een moeilijke en zorgvuldige opgave. 
De waan van de dag zou aan het Lingelandschap voorbij 
moeten te gaan. Behoud van haar oorspronkelijke 
waarden, zowel landschappelijk als cultuurhistorisch 
moet de leidraad zijn en blijven voor ontwikkeling en 
ruimtelijke veranderingen. Dat de Vereniging tot Behoud 
van het Lingelandschap daar een signalerende en advi-
serende bijdrage aan levert is waardevol en onmisbaar. 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

Dat is pas na mijn verkiezing aan de orde. 

 
 

Naam: Emo van Halsema 

Leeftijd: 47 

Woonplaats: Deil 

Beroep/vak: senior medewerker 
vergunningen (bouwtoezicht) 
gemeente Zaltbommel 

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Ik ben geboren en getogen in de Groningse 
veenkolonien. Dit gebied is helemaal ‘op de tekentafel’ 
gemaakt. Het lingelandschap is voor een groot deel door 
de natuur gevormd. De niet bedijkte grote rivieren 
hebben in het verleden gezorgd voor vruchtbare klei en 
zandafzettingen. Het is bijzonder dat de 
ontstaansgeschiedenis nog steeds volop zichtbaar is in 
het rivierengebied. Nieuwe plannen moeten worden 
ontwikkeld met respect voor deze historie. 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

In het verleden heb ik me ingezet tegen de komst van het 
NLC. Vooralsnog heb ik geen specifieke taken. Ik hoop 
mijn bijdrage vooral te kunnen leveren op juridisch 
gebied. 
 

 

Naam: Joof Tummers 

Leeftijd: 37 

Woonplaats: Buren 

Beroep/vak: Landschapsarchitect 

Wat heb je met het Lingelandschap? 

Het is onze leefomgeving. Te midden van de grote 
rivieren blinkt de Linge en haar omgeving uit in 
subtiliteit en bewaard gebleven kleinschaligheid. De 
logica van het landschap; het rivierbed, de vanouds 
bewoonde oeverwallen en de open komgronden brengt 
een grote variatie aan fraaie landschappen. Tegelijkertijd 
is het een levend landschap; geen openluchtmuseum. 
Het belang van de VBL is dan ook om overheden en 
andere initiatiefnemers te bewegen voort te bouwen op 
de logica en het karakter van het landschap. 

Welke thema’s / projecten behandel je? 

Als ik gekozen word: Algemene zaken, met het oog op er 
geleidelijk in te groeien 
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Algemene informatie 
 

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter: J.L. Kruit (Koos), Heukelum � 0345 633 038 
  @-mail: jac.kruit@planet.nl 

Secretaris J.F. Boegborn (Erik), Tricht � 0345 581 006 
 /eindredactie Lingeschouw  @-mail: erik-vbl@hetnet.nl 

Penningmeester M. van de Craats (Marcel), Deil � 0345 651 954 
 /publiciteit  @-mail: marcel.vandecraats@hetnet.nl 
   

Leden algemeen bestuur/regionale vertegenwoordigers 

Mevr. A. Dietzsch (Alexandra), Spijk beeldkwaliteit � 0183 563 650 

D. van Herwaarden (Duco), Heukelum regio West � 0183 563 689 

L. Brouwer (Leo) regio Oost � 0345 521 304 

H. Zwart (Harry), Leerdam  � 0345 630 266 

J. Hovens Greve (Jaap), Deil regio Midden � 0345 651 674 

P. Sauer (Pim), Acquoy  � 0345 548 505 
 

- in grijs afgedrukte bestuursleden treden in mei 2010 af -  

 
 
Adres 

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap 
Postbus 224 
4140 AE  LEERDAM 
 
E-mail-adres 
contact@lingelandschap.nl 
  
Website 
www.lingelandschap.nl 

 
Lidmaatschap 
De contributie bedraagt per kalenderjaar € 15,--. Meer mag natuurlijk ook! 

Leden ontvangen het verenigingsorgaan 'Lingeschouw'. 

De contributie wordt bij voorkeur (lagere kosten) via automatische incasso geïnd. Leden, die dat niet 
willen, ontvangen elk voorjaar een verzoek om de contributie te betalen met een acceptgirokaart. 

Voor vragen over uw contributie kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur (zie hierboven). 
 

Levenslang lid 
U kunt uw steun aan onze vereniging ook met een levenslang lidmaatschap gestalte geven. 

Een aantal leden ging u al voor. U wordt levenslang lid door eenmalige betaling van minimaal € 180. 
Voor u en ons een financieel en administratief zeer aantrekkelijk alternatief. 

Uw gift en de belasting 
Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Uw bijdrage komt daarom in aanmerking voor belastingaftrek. 

Bank/giro 

Bankrekeningnummer: 31.31.33.212 
ten name van de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap te Leerdam. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


