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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 mee-

speelt in het spel van ruimtelijke ontwikkelingen waarbij economische 

belangen vaak haaks staan op andere maatschappelijke 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.  

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 voor u 

bereiken. 

 L i n g e l a n d s c h a p  

Lingeschouw 2012 - Inhoud 
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Van de voorzitter 

Sometimes you win, sometimes you lose. 

Een klein jaar geleden, toen we met het bestuur terugkeken op onze algemene ledenvergadering en de reacties op 

de Lingeschouw, schrok ik een beetje van een observatie van een medebestuurslid. Een vriend had als reactie 

gegeven dat de VBL weliswaar heel actief was, maar dat de Lingeschouw in 2011 toch vooral vol stond met zaken 

die niet waren gelukt. 

Bent u dan lid van een vereniging die net als Don Quichote vecht tegen windmolens (bij wijze van spreken dan)? 

Een vereniging die achterhoede gevechten levert tegen hopeloze zaken? Een vereniging die geen realiteitszin 

kent? 

Nee, verre van dat zou ik zeggen. Als VBL zijn we een gerespecteerd gesprekspartner van partijen die er toe doen 

in de wereld van plannen met ons gebied: gemeenten, provincie, waterschap, bewonersgroepen en particuliere 

initiatiefnemers. Veel van ons werk gebeurt achter de schermen. We denken mee in klankbordgroepen of 

bilateraal met partijen. We schaven plannen bij, brengen nieuwe inzichten in.  

Bijvoorbeeld, een beleidsmedewerker van de provincie Gelderland gaf te kennen dat de inzichten van de provincie 

m.b.t. het Lingekwartier bij Asperen behoorlijk waren bijgesteld als gevolg van de inbreng door de VBL. Geen 

grootschalige ontwikkelingen, maar kleinschalig met respect voor het landschap. Zo’n omslag is winst. Geen 

aardverschuiving die krantenkoppen teweeg brengt, maar wel belangrijke winst! En ik wil graag dat u weet dat we 

vaak dit soort successen behalen.  

Soms is het lastig. Op dit moment spelen een aantal initiatieven in het Lingegebied m.b.t. landgoederen. We geven 

in deze Lingeschouw verschillende partijen de gelegenheid om hun standpunt weer te geven. Duidelijk is in elk 

geval dat er kansen zijn, maar ook bedreigingen. Is bijvoorbeeld het plan voor een zorglandgoed in Rumpt ideaal 

vanuit het landschap gezien? Nee dat is het niet. Graag zouden we eventuele bebouwing liever gezien hebben op 

de oeverwal en in aansluiting op de bestaande bebouwing. Maar het plan past wel volledig binnen de bestaande 

beleidskaders. In hun meest recente plannen hebben de initiatiefnemers goed notie genomen van eerdere inbreng 

van de VBL en is het plan er landschappelijk enorm op vooruit gegaan. U mag best weten dat we binnen het 

bestuur hier pittige discussies over hebben gehad, maar uiteindelijk vinden we dat de initiatiefnemers een kans 

verdienen. En ze zijn gedreven om er iets moois van te maken! 

Verder zult u in deze Lingeschouw een oproep vinden om als lid actief deel te nemen in één van de werkgroepen 

die we willen oprichten. Ons bestuur bestaat uit actieve mensen, maar die werken vaak (meer dan) fulltime. Het 

zou onze vereniging nog sterker maken als u als lid zich inzet op een onderwerp dat u belangrijk vindt. Iets dat u 

bezig houdt in uw omgeving. Of een onderwerp dat uw speciale belangstelling heeft. Belangstelling? Meldt het! 

Bijvoorbeeld via onze vernieuwde website www.lingelandschap.nl 

Tenslotte nog een “lose”. Afgelopen 15 jaar heeft de VBL meegedacht, reflectie gegeven en ideeën ingebracht voor 

de stationsomgeving Geldermalsen. Na veel toeval, ondoorzichtig beleid en uiteindelijk financiële dwang is de 

gemeenteraad van Geldermalsen akkoord gegaan met woningbouw in de Linge uiterwaarden aan de oostzijde van 

het station Geldermalsen. Als laatste redmiddel hebben we besloten om samen met de vereniging 

stationsomgeving Geldermalsen in beroep te gaan bij de Raad van State. Dit hebben we verloren. Sometimes you 

win, sometimes you lose. Maar het is en blijft eeuwig jammer dat dit stukje karakteristiek Lingelandschap wordt 

opgeofferd.  

Laten we met z’n allen gaan voor een mooi Lingelandschap, en hebt u ideeën of initiatieven, meldt u aan!  

Tot op onze ledenvergadering op 16 mei in Gasterij De Os en het Paard, mail of telefooncontact of uiterlijk tot 

volgend jaar in de nieuwe Lingeschouw. 

Leo Brouwer, voorzitter VBL 
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Redactioneel 

Lingeschouw 2012 

Voor u ligt de Lingeschouw 2012. Ook dit jaar informeert onze vereniging u over de voortgang van de 

activiteiten en acties die het bestuur in het afgelopen jaar heeft ondernomen. Maar wij laten ook 

anderen aan het woord. 

Wij informeren u over de historie en ontwikkelingen in het Lingegebied, over onze activiteiten 

('projecten'), maar bieden over een platform voor (persoonlijke) visies. Het opnemen van deze visies in 

ons blad betekent niet dat het bestuur daar geheel of gedeeltelijk achter staat, maar opent de dialoog. 

Deze artikelen hebben een titel met een afwijkende (donkerrode) achtergrondkleur. 

Dit jaar is er ruimte voor initiatiefnemers van (zorg)landgoederen en geven gemeenten hun visie op de 

ontwikkelingen. En vanuit de Vereniging Stationsomgeving Geldermalsen wordt teruggekeken op een 

intensieve periode van acties. 

De Lingeschouw bevat zoals gebruikelijk de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en de 

daarbij behorende stukken en geeft een beknopt overzicht van de voortgang van de activiteiten. In 

enkele aparte artikelen over (grotere) projecten informeren wij u wat uitgebreider over onze inzet. 

Wij hopen dat de Lingeschouw 2012 u weer veel (nuttige) informatie en bovendien veel leesplezier 

biedt! 
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Algemene Ledenvergadering – 16 mei 2012 
Erik Boegborn, secretaris 

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap nodigt alle leden uit de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering bij te wonen. 

Deze vergadering vindt plaats op woensdag 16 mei 2012  

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 2011 

3. Jaarverslag 2011 

4. Financieel overzicht 2011 

Verslag kascommissie 

Vaststelling begroting 2012 

5. Verkiezing bestuur 

zie kader hierna 

6. Pauze 

7. Water in de Linge 

De Linge ligt tussen de Waal en de 

Nederrijn/Lek. 

Hoe functioneert dat grote watersysteem? 

En hoe past onze Linge daarin? 

Vincent Struik van Waterschap Rivierenland en 

Erik Boegborn lichten het watersysteem toe  

8. Gelegenheid voor discussie 

9. Rondvraag 

10. 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. 

 

Het bestuur van de VBL kwam in het afgelopen jaar regelmatig bijeen - ook op locatie 
 
 



 
2012 

4 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering – 17 mei 2011 
Erik Boegborn, secretaris 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap, gehouden op 

dinsdag 17 mei 2011 in Gasterij De os en het Paard in Deil. 

 

1. Opening en mededelingen  

Aanwezig zijn ongeveer 20 leden. Voorzitter Leo Brouwer opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Leo meldt dat de Rider cup (groot golf-evenement: Amerika tegen Europa) niet naar Spijk komt. De leden vinden 

dat wij als vereniging ons actief tegen dit soort grote evenementen moeten profileren. 

2. Verslag ledenvergadering 2010 

Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. 

3. Jaarverslag 2010  

De voorzitter blikt met de Lingeschouw 2011 terug op het jaar 2010. De Stationsomgeving Geldermalsen is een 

belangrijk speerpunt geweest. We zijn samen met de Vereniging Stationsomgeving Geldermalsen in beroep 

gegaan bij de Raad van State tegen het vaststellen van het Bestemmingsplan Stationsgebied Oost door de 

Gemeenteraad. In oktober wordt de uitspraak verwacht. Er is een voorlopige voorziening aangevraagd (die 

'alvast' bouwen moet voorkomen), naar verwachting komt binnenkort een hoorzitting.  

De Luchthaven Asperen heeft vorig jaar ook geleid tot een beroepszaak, samen met de lokale werkgroep. De 

provincie verandert steeds de vergunning ambtshalve. De vergunningverleners hebben behoefte aan helder 

beleid. Ton Kleijn stelt voor aan de Provincie te vragen dit te ontwikkelen in navolging van andere provincies. 

Ons bezwaar tegen het bouwen in een boomgaard in Heukelum is afgewezen.  

De website wordt vernieuwd. Onze vereniging is veel dank verschuldigd aan Feline en Ton Janse, die tot nu toe 

deze hebben verzorgd. De veranderende behoefte heeft geleid tot het vragen van concurrerende offertes. Safira 

(Geldermalsen) kwam daarbij als gunstigste naar voren.  

Alexandra meldt dat wij met de golfbaan in Spijk op samenwerkingsniveau invloed proberen uit te oefenen. 

4. Financiën 

Verslag 2010. Penningmeester Marcel van de Craats licht het financiële overzicht 2010 toe. De Kascommissie 

heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering dechargeert de penningmeester voor het 

boekjaar 2010.  

Mevrouw de Jong treedt uit de commissie. De heer Pim van Mourik (Gorkum) wordt door de vergadering tot 

nieuw lid (naast mevrouw Tielen) benoemd. Mevrouw Tielen is bereid -indien nodig- licht, zittend administratief 

werk voor de penningmeester te willen verrichten. 

5. Begroting 2011  

Marcel licht begroting toe. De contributie wordt niet verhoogd, maar leden die geen machtiging voor incasso 

geven betalen € 1,50 meer, donateurs € 1,--.  

De voorstellen worden door de vergadering aangenomen. 

6. Verkiezing bestuur  

Volgens rooster treden Leo Brouwer, Marcel van de Craats, Erik Boegborn, Duco van Herwaarden en Harry Zwart 

af. Zij zijn allen herkiesbaar. Er zijn geen andere leden kandidaat gesteld.  

De vergadering gaat akkoord met de herverkiezing. 

Na de pauze volgt een presentatie door Alexandra Dietzsch, in samenwerking met Marianne van Lidth de Jeude en 

Emo van Halsema voorbereid. Een alternatief plan voor de uiterwaarden bij het station in Geldermalsen biedt veel 

kansen en geeft een goede invulling aan het unieke karakter van het station, niet gelegen in het centrum. 

Geldermalsen kan zo uitgroeien tot de 'Groene Poort van de Betuwe'. 

De vergadering spreekt waardering uit voor het alternatief en geeft waardevolle tips om het plan verder te 

versterken. Een levendige discussie volgt.  

Het bestuur geeft aan blij te zijn met de brede ideeën die in onze vereniging leven. Een aantal leden is bereid actief 

mee te helpen met het opzetten van de plannen. 
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Bestuursmutaties 2012 
Erik Boegborn, secretaris 

Duco van Herwaarden, Harry Zwart en Marianne van Lidth de Jeude treden af en zijn niet herkiesbaar. Marianne 

heeft aangegeven zich wel als niet-bestuurslid voor onze vereniging te willen inzetten. 

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 (vbl@lijbrandt.nl) uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering. 

Het bestuur heeft 2 kandidaten voor de vrijgekomen posities op het oog. Ten tijde van het ter perse gaan van de 

Lingeschouw was de formele kandidaatstelling nog niet bekend. Houd daarom onze (geheel vernieuwde) website in 

de gaten, daarop zijn de stukken voor de ALV met de meest actuele informatie in te zien en te downloaden. 

Belangstellenden voor deelname aan activiteiten (het bestuur kan vrijwel altijd hulp gebruiken) kunnen zich 

aanmelden bij de voorzitter of de secretaris. 

 

Financieel jaarverslag 2011 
Marcel van de Craats, penningmeester 

Verslag van de Penningmeester 

In 2011 zijn door de VBL weinig onvoorziene kosten gemaakt. In mei kreeg de VBL 

een forse donatie van de werkgroep Milieu uit Geldermalsen. Deze werkgroep is 

gestopt en heeft het geld (1360 euro) dat over was aan de VBL geschonken. 

Daarvoor nogmaals dank. Hierdoor is het saldo op de spaarrekening gegroeid.  

Voor het jaar 2012 houden we onder andere rekening met extra uitgaven 

voor juridische ondersteuning. De Vereniging stationsgebied en de VBL gingen 

samen in beroep bij de Raad van State tegen vaststelling van het bestemmingsplan 

stationsgebied Oost in Geldermalsen. De kosten hiervan worden door beide verenigingen 

gedeeld. Voor het aandeel dat de VBL bijdraagt is een maximum afgesproken. Zoals elders in dit 

blad staat, hebben we het beroep bij de Raad van State verloren. De rekening wordt nog gepresenteerd. 

Betaling van de contributie via automatische incasso is veruit het voordeligst voor de vereniging. Gelukkig hebben 

ruim 30 leden zich in 2011 aangemeld om automatisch te betalen. De oproep om aan te melden voor 

contributiebetaling via automatische incasso blijft van kracht. Omdat de meeste leden nog met acceptgiro of 

telebankieren betalen, zijn de bankkosten die de Rabobank ons in rekening brengt hoog. In het najaar van 2011 heb 

ik naar circa 200 leden herinneringen gestuurd, wat extra papier, enveloppen en postzegels kostte. Met betrekking 

tot de Rabobank; dit jaar kunnen we een deel van deze kosten ‘terug verdienen’ met een fietsevenement dat de 

bank in de Betuwe organiseert. Elders in de Lingeschouw meer hierover. 

Het bestuur heeft tijdens de algemene ledenvergadering in mei 2011 de contributiestructuur aangepast. Met 

ingang van 2012 blijven de tarieven voor de leden en donateurs die betalen via automatische incasso onveranderd. 

Leden betalen 15 euro en donateurs 7,50 euro per jaar. De leden die de VBL niet hebben gemachtigd krijgen een 

contributiefactuur in de envelop van de Lingeschouw. De contributie voor leden die een factuur krijgen, bedraagt 

vanaf 2012 16,50 euro en voor donateurs 8,50 euro. 

Aan- en afmelden voor automatische incasso is simpel. De mail of brief is het bewijs dat u zich aanmeldt. 

U ontvangt een bevestiging. Kortom: we hopen dat alle leden zich aanmelden voor automatische incasso. 

Aanmelden voor automatische incasso kan bij de Penningmeester;  

penning.vbl@gmail.com 

of stuur een briefje naar Frissestein 24 4158 GH Deil 
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Werkgroepen VBL 
Alexandra Dietzsch 

Doe actief mee in de VBL, sluit je aan bij een werkgroep! 

Onze vereniging gaat starten met werkgroepen.  

Dit idee bestaat al langer binnen het bestuur en is bedoeld om leden meer te betrekken bij de 

activiteiten, meer man/vrouwkracht in te kunnen zetten en zo meer werkzaamheden te kunnen 

verrichten. 

Onze vereniging heeft ca. 600 leden, het bestuur bestaat uit 9 leden. In het verleden werden alle 

werkzaamheden en activiteiten voor bijna 100 % geïnitieerd en uitgevoerd door de bestuursleden. Al 

jaren zetten wij in op positieve beïnvloeding vooraf, op mee- denken tijdens ontwikkelingen, in plaats 

van reageren achteraf. Dat vraagt veel tijd, vooral dus van de bestuursleden.  

Behalve de acute planlogische zaken zijn er ook onderwerpen waar de VBL zich op zou willen richten, die 

minder politiek belast zijn, zoals: studies van het landschap, onderzoeken, inventarisaties, tot en met 

praktische hulp in het onderhoud van de verenigingsboomgaard. 

Zo is het idee ontstaan, om werkgroepen op te richten. 

De werkgroep richt zich op één thema. In de werkgroep nemen leden plaats, die zich graag voor dit 

specifieke thema inzetten. Ideeën voor onderwerpen kunnen door leden of bestuurders worden 

aangedragen. Een werkgroep staat onder leiding van één of meerdere bestuursleden, die de 

verantwoording aan het bestuur afleggen. 

Een greep uit de verlanglijst van de VBL levert een diversiteit aan onderwerpen voor mogelijk 

werkgroepen op: 

- inrichting van de ( boeren-) erven in het Lingelandschap 

- het Lingelandschap vóór de ruilverkaveling 

- welkomst pakket voor nieuwe inwoners in het Lingegebied samenstellen 

- ledenwerving 

- e-mail adressen van leden verzamelen 

- de boomgaard in Rumpt onderhouden (deze werkgroep bestaat eigenlijk al) 

- inventarisatie toeristische activiteiten in het gebied 

- inventarisatie bestemmingsplannen 

Aanmelden voor een werkgroep van je belangstelling, maar ook voor andere ondersteuning, kan altijd 

door contact op te nemen met één van de bestuursleden, of een mailtje te sturen naar 

contact@lingelandschap.nl. 
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Werkgroep Ruilverkaveling 

WERKGROEP: Het Lingelandschap vóór de ruilverkaveling 

In de jaren 50 heeft in geheel Nederland ruilver-

kaveling plaatsgevonden. Doel was versnipperde 

landeigendommen van boeren dusdanig te hergroe-

peren, dat een betere economische bedrijfsvoering 

mogelijk werd. Dat betekende het uitruilen van 

eigendommen, zodat een aaneengesloten land-

bouwgrond voor de boer ontstond.  

Het betekende ook, dat “hinderlijke” elementen in 

het landschap werden opgeruimd, zoals hagen, 

groepen bomen, eendenkooien en soms ook sloten 

en kades. Nieuwe ontsluitingen en wegen werden 

aangelegd, het waterpeil verlaagd en ten slotte 

nieuwe boerderijen opgericht. 

Het landschap zoals wij het nu kennen is toen 

ontstaan. 

Het effect en de wenselijkheid van ingrepen en ontwikkelingen die nu in het landschap plaats vinden, 

beoordelen wij vanuit het landschapsbeeld van NU. Realiseren wij ons daarbij voldoende dat dit 

landschap eeuwig in een proces van verandering is geweest en zal blijven? Is bijvoorbeeld de openheid 

van een bepaald stuk, zoals wij dat nu kennen en waarderen een onomstreden waarde? 

Kennis van het landschap van voor de ruilverkaveling zou helpen om een breder kader te scheppen, 

waarbinnen de VBL in het gebied kan werken. 

Wie heeft interesse om een bijdrage te leveren aan dit stukje onderzoek? 

Dat kan door mondelinge informatie in te winnen bij streekbewoners, door archieven te raadplegen door 

kadastrale kaarten te bestuderen etc. 

Aanmelding voor de werkgroep bij Alexandra Dietzsch (zie adressenlijst bestuur). 
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Inrichting erven Lingegebied - meedenkers gevraagd 

De inrichting van erven in het Lingegebied 

Niet alleen door grootschalige ingrepen en 

activiteiten wordt het Lingelandschap bedreigd, 

ook de gestage verandering en teloorgang van 

kleine elementen leiden tot verarming van het 

landschapsbeeld. Bewust of onbewust dragen wij 

allen als bewoners en gebruikers van dit 

landschap bij aan deze verandering. Wij hoeven 

daarvoor niet verder te kijken, dan onze eigen 

tuinen en erven; onze moderne levenswijze 

weerspiegelt zich daarin. Erven waarop gewerkt 

werd, worden siertuinen met modische bestrating 

en exotische beplanting, verlichting in de meest 

fantasierijke vormen, standaard schuurtjes uit de 

bouwmarkt zien er hier niet anders uit dan in 

Noord Holland. Waarom zou je het ook anders doen? Misschien omdat het plezier kan geven om je 

eigen plek zo vorm te geven, dat hij een harmonisch deel van het typische landschap uitmaakt, of je 

hebt plezier aan het feit, dat het in een historische samenhang staat met zijn omgeving, of dat je 

inheemse planten herkent en gebruikt, dat je de aan dit gebied zo eigen fauna en flora een handje 

helpt…… kort om, er zij zo veel redenen om een bewuste keuze te maken bij de inrichting van je tuin en 

erf. Maar hoe moet dat? 

De VBL wil graag een handreiking bieden. 

Hiervoor is het bijvoorbeeld nuttig om te onderzoeken hoe boerenerven waren ingericht. 

Daaruit laat zich veel afleiden voor het gebruik van verharding, beplanting, de zonering van de tuin etc. . 

Wie wil meewerken aan dit onderzoek? 

Er zou gewerkt kunnen worden aan inventarisatie van boerenerven, fotograferen van erven, interviews 

met oude bewoners, bestuderen van literatuur etc. 

Aanmelding voor de werkgroep bij Alexandra Dietzsch (zie adressenlijst bestuur). 
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Stationsomgeving: de kaalslag is begonnen 

Stationsomgeving Geldermalsen 
artikel op persoonlijke titel Pieter Kalisvaart, secretaris VSG 

Het doek is gevallen voor de 

Stationsomgeving Geldermalsen. 

Met de negatieve uitspraak van de Raad van State van 

29 februari 2012 inzake het bezwaarschrift van de 

Vereniging Stationsomgeving Geldermalsen (VSG) en de 

Vereniging Behoud Lingelandschap is het bestem-

mingsplan Stationsgebied-Oost definitief geworden en 

kan Dura Vermeer het winterbed van de Linge gaan 

verstedelijken. Een voor de VSG en VBL zeer teleur-

stellende uitspraak na de lange strijd tegen deze 

onnodige en ernstige aantasting van het Lingeland-

schap. De overwegingen van de RvS zijn moeilijk te 

volgen. In feite was inspraak een wassen neus, immers, 

de realisatieovereenkomst tussen Dura Vermeer en de 

gemeente werd op 2 maart 2010 getekend en vanaf 5 

maart konden zienswijzen worden ingediend tegen het 

ontwerpplan. De Raad van State was het niet met ons 

eens dat het indienen van een zienswijze feitelijk zinloos 

was. Tijdens de raadsvergadering van 25 januari 2011 

waarin de raad het bestemmingsplan vaststelde hebben 

bijna alle partijen gezegd tegen het plan te zijn maar 

vanwege de risico's van een schadeclaim van Dura 

Vermeer toch voor te stemmen. Toch concludeert de 

RvS dat het bestemmingsplan niet om zuiver financiële 

redenen is vastgesteld. Dat de plannen in strijd zijn met 

het derde Waterhuishoudingsplan van de Provincie 

heeft ons ook niet geholpen. De RvS oordeelde dat dit 

plan juridisch niet meer geldig is. Dat de gemeente een 

oneindige hoeveelheid (belasting)geld kon besteden aan 

juridische bijstand en wij alles zelf moesten betalen was 

ook in ons nadeel (de gemeente heeft ongeveer 10-keer 

zoveel uitgegeven als wij konden opbrengen). 

Helaas de uitspraak is niet anders en we zullen er mee 

moeten leven. 

Blijft de prangende vraag: waarom is het hele 

besluitvormingsproces van de afgelopen 15 jaar zo 

verlopen en zo afgelopen. Hoe is het mogelijk dat zo'n 

controversieel plan dat nooit draagvlak gehad heeft 

onder de burgers toch doorgezet kon worden? 

 

Uit onvrede over de procesgang heeft de gemeenteraad 

van Geldermalsen de rekenkamer verzocht onderzoek 

te doen naar het besluitvormingsproces. Het is een 

leerzaam rapport geworden met voor ons veel 

herkenningspunten. 

• Omdat het proces zolang duurde waren er wis-

selingen in coalitiesamenstelling, kwamen er nieuwe 

fractievoorzitters en nieuwe raadsleden. De enige 

continue factor gedurende al die jaren waren de 

(voormalig) burgemeester en de (voormalig) wet-

houder ruimtelijke ordening. Deze personen waren 

vanaf dag één vastbesloten het project kost wat het 

kost door te drukken. Het rekenkamerrapport (RR) 

zegt over de wethouder: Zijn manier van sturen is wel 

sterk gericht op het verkrijgen van politieke 

meerderheden (de helft plus 1) en gaat ook sterk uit 

van het doorzetten van de ingeslagen koers. 

• Om zijn doel te bereiken heeft het college de raad bij 

herhaling, onjuist, onvolledig en misleidend geïnfor-

meerd. Op een vraag van een raadslid over woning-

bouw in de uiterwaard antwoordde de wethouder dat 

woningbouw op geen enkele wijze verboden werd 

door de Structuurvisie Geldermalsen 2000-2015. In 

werkelijkheid was het gebied nog aangegeven als 

“vetogebied nieuwe verstedelijking”. Wetend dat het 

waterschap tegen bouwen in het winterbed is 

antwoord hij op vragen van een fractievoorzitter dat 

het waterschap geen mening kan geven zolang de 

plannen niet afgerond zijn. 
De raad werd steeds voorgehouden dat woningbouw 

in het winterbed essentieel was om de plannen voor 

de westzijde van het station te kunnen financieren. 

Feitelijk is geen sprake van een financiële koppeling. 

De verkeersdrukte in de stationswijk zou afnemen 

door de verplaatsing van het parkeerterrein. Ook dit 

was onjuiste informatie. Dat het derde Waterhuis-

houdingsplan van de provincie bouwen in de het 

winterbed van de Linge op deze locatie verbood werd 

gewoon genegeerd.  

  



 
2012 

10 

Als laatste dwangmiddel werd de raad gechanteerd 

met de dreiging van schadeclaims van Dura Vermeer. 
Geconstateerd moet worden dat de raadsleden hun 

plicht om zelf zaken te onderzoeken verzaakt hebben 

en zich hebben laten misleiden door het college. 

• Vanaf het begin is er een discussie geweest of de VSG 

en/of de VBL deel moesten nemen aan de klank-

bordgroep. Een moeilijk dilemma waar de VSG 

besloot niet deel te nemen en de VBL wel. Gebleken 

is dat de wethouder de klankbordgroep alleen maar 

wilde misbruiken om er mooie sier mee te maken 

richting raad: kijk eens hoe goed we bezig zijn met 

inspraak. Het RR rekent er kort en goed mee af: De 

klankbordgroep is een verwacht fiasco geworden. 

Terugkijkend: was deze afloop te voorkomen geweest? 

Wij denken van niet. Tegen kwader trouw is geen kruid 

gewassen. Uit het RR blijkt dat er heel veel vertrou-

welijke vergaderingen zijn geweest waardoor wij 

altijd een informatie achterstand hadden. De gemeente 

beschikt eenvoudigweg over meer mankracht, kennis en 

financiële middelen. Verder moeten we concluderen dat 

de (nieuwe) raadsleden zich hebben laten inpakken en 

geen zelfstandig onderzoek gedaan hebben.  

Het positieve is dat de schuldigen aan dit debacle onder-

tussen weg zijn en dat de partijen die dit alles mogelijk 

gemaakt hebben na de laatste verkiezingen in de 

oppositie zitten. In ieder geval is te hopen dat zowel 

college als raad lering trekken uit het rekenkamer-

rapport. 

Er is steeds een hele goede samenwerking geweest 

tussen de VSG en de VBL maar hebben helaas het tij niet 

kunnen keren. Er is hard gewerkt en we hoeven onszelf 

geen verwijten te maken. 

 

Rabobank Fietsdag 
Marcel van de Craats, penningmeester 

Speciaal voor lokale verenigingen organiseert de Rabobank op 30 juni 2012 de Rabo Fietsdag. Tijdens deze gezellige 

en sportieve fietstocht kunnen leden voor hun vereniging een financiële bijdrage bij elkaar fietsen. 

De Rabobank Fietsdag werkt heel eenvoudig. Voor elke deelnemer die de fietsroute uitrijdt, stort Rabobank West 

Betuwe € 10,-- op de verenigingsrekening. Het maximaal te verdienen bedrag per vereniging/stichting is € 500,--. 

Hopelijk geven zoveel mogelijk leden van de VBL gehoor aan deze oproep en doen mee met de fietstocht van ± 35 

km door de prachtige Betuwe. Er wordt wel verwacht om de tocht uit te fietsen. Hoe meer deelnemers er voor de 

VBL op de fiets stappen, des te hoger de financiële bijdrage voor onze vereniging. 

De fietsroute is loopt door het werkgebied van Rabobank West Betuwe. U kunt tussen 10.00 – 12.00 uur opstappen 

op één van de vijf opstappunten: 

• Culemborg: Culemborgse Mixed Hockey Club, Middelcoopstraat 69 

• Geldermalsen: Hockeyclub Geldermalsen, Randweg 5 

• Tiel: Wielervereniging JvR de Batauwers, Zuiderhavenweg 12 

• Lienden: Sport, Health & Beauty Centrum Juliën, Provincialeweg 16 

• Opheusden: SV DFS, Van Maanenstraat 1 

Bij de start ontvangen deelnemers een stempelkaart en de route. Tot 17.00 uur 

kunnen volle stempelkaarten worden ingeleverd bij de finish (opstappunt van vertrek).  

Speciaal voor de fietsers is er één centrale ontmoetingsplaats op het Eiland van Maurik, namelijk All Sports Resort 

Maurik. U kunt hier even uitrusten en uiteraard ook de andere deelnemers van verenigingen/stichtingen 

ontmoeten. Alle vijf de fietsroutes maken namelijk een tussenstop op deze prachtige locatie. Bij All Sports Resort 

Maurik worden diverse activiteiten georganiseerd.  

Het idee achter de Rabo Fietsdag is mensen samenbrengen en iets in beweging zetten. Met de Rabo Fietsdag wil 

Rabobank West Betuwe lokale verenigingen/stichtingen een financieel steuntje in de rug geven. Voor meer 

informatie kijk op de website van Rabobank West Betuwe. 

Hopelijk tot ziens op de Rabo Fietsdag 30 juni 2012.  
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IJsvogels horen bij de Linge 
artikel op persoonlijke titel Hilde Engels 

Vogels zijn fascinerende dieren. Ik kan 

er zo een aantal opnoemen waar ik 

heel erg blij van word, maar mijn 

echte favoriete vogel is toch wel de 

ijsvogel, die je hier langs de Linge ziet. 

Heel soms, en ook maar heel even. 

Een schreeuw, een tropisch blauwe 

schicht - snel goed kijken want hij is er 

zo vandoor! 

De Linge is het leefgebied van de 

prachtige ijsvogel, die een goede indi-

cator is van de rijkdom, natuurlijkheid 

en zuiverheid van dit gebied. Als het 

goed gaat met de ijsvogel, gaat het 

goed met de Linge: de ijsvogel als 

boegbeeld van een gezonde natuur-

lijke omgeving. Het zou daarom 

fantastisch zijn als we dit vogeltje 

vaker zouden zien. 

Het zou al een beetje helpen als we 

op enkele geschikte plaatsen nest-

wanden aanleggen waar ijsvogels 

kunnen broeden. Aan de rivier de 

Linge of aan een van de weteringen 

die in direct contact staan met de 

Linge. 

Eén ding hebben we dan natuurlijk niet in de hand, en dat is het weer. Begin februari van dit jaar schreef het 

Nieuwsblad Geldermalsen al over de strenge winter die een aantal ijsvogels noodlottig is geworden doordat er te 

weinig open water was om zijn favoriete vismaaltijd in op te duiken. Erg jammer… 

Met een kleine projectgroep kijk ik hoe we het aanleggen van broedplaatsen voor ijsvogels kunnen realiseren. Ik 

heb contact opgenomen met Helicon, waar Wim Kersten enthousiast was om een student in het veld te laten 

inventariseren. En natuurlijk met Marcel van de Craats van de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap, om 

alvast te horen of perceeleigenaren hun medewerking zouden willen verlenen. In overleg met gemeente, 

Waterschap en de perceeleigenaar gaan we de definitieve plaats bepalen.  

Het leuke is, dat we met de nestwanden niet alleen de ijsvogelstand kunnen bevorderen, maar dat het ook geschikt 

is als educatief doel en zelfs als toeristisch doel als er op gepaste afstand een kijkpost kan worden gemaakt. Met die 

insteek gaan we organisaties benaderen voor een financiële bijdrage in de totstandkoming.  

Het streven is om eind 2013 op 5 percelen broedplaatsen te hebben aangelegd. Hopelijk kunnen al in de lente van 

2014 enkele paartjes daarvan profiteren! 

Al uw suggesties en opmerkingen zijn welkom. U kunt reageren via Marcel van de Craats of mailen naar: 

Hilde@beforward.nl. 
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Nieuwe website VBL 
Marijke Harteveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN KIJKJE OP DE NIEUWE WEBSITE 

Ook voor een vereniging als de onze is een goede presentatie van groot belang; leden moeten op de hoogte blijven 

van de laatste ontwikkelingen die in het lingelandschap plaatsvinden en geïnteresseerden willen een goed beeld 

krijgen van de activiteiten, wapenfeiten en doelstellingen van de vereniging.  

Hoe kan deze informatie het beste worden gepresenteerd? Inderdaad, op een website. Daarom hebben we 

gemeend de verouderde site nieuw leven in te blazen, of sterker nog, geheel te vernieuwen. Er werden plannen 

gemaakt, ideeën uitgewisseld, onderzoek gedaan en uiteindelijk is de knoop doorgehakt en kon het groene licht 

gegeven worden om de plannen te concretiseren. 

De nieuwe site moest niet alleen informatief worden en helder van structuur maar vooral ook visueel aantrekkelijk, 

kortom uitnodigend zijn voor de bezoeker. Er werd contact gezocht met landschapsfotograaf George Burggraaff en 

hij dook in zijn archief en diepte daar prachtige foto’s op die geschikt waren om op de site te plaatsen.  

Het resultaat is er naar. Eigentijds en een lust voor het oog, 

een website waar het lingelandschap en de activiteiten van 

de vereniging op een aantrekkelijke en informatieve wijze 

worden gepresenteerd.  

We zijn nog druk doende om de informatie te verfijnen en 

hier en daar moeten kleine aanvullingen komen maar sinds 

december is de nieuwe website te bezoeken.  

Neemt u een kijkje? 

 

http://www.lingelandschap.nl/ 
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Linge’s Zorglandgoed 
Artikel op persoonlijke titel Petro van Doorne, initiatiefnemer 

Groene ontwikkeling gecombineerd met zorg 

Linge’s Zorglandgoed is een projectplan van twee 

particulieren die de zorg op een andere wijze vorm 

willen geven, zonder daar een financiële drempel in aan 

te brengen. Een mooie, groene, landelijke omgeving 

voor 30 zorgvragers met een dementioneel syndroom, 

waar de zorg verder reikt dan alleen binnen de muren 

en zich richt op het welzijn en welbevinden van de 

zorgvragers. 

Er komen drie aaneen geschakelde zorgwoningen met 

iedere woning 10 zorgplaatsen. In iedere zorgwoning 

zijn twee huiskamers waar de zorgvragers in kleine 

groepen van 5 of 6 mensen begeleid worden. Voor 

zorgvragers die zijn of haar hele leven op het platteland 

gewoond heeft, is het belangrijk dat de omgeving 

herkenbaar is en de open lucht, het groene gras, de 

wind in de bomen, de fluitende vogels, klein vee, 

kwakende kikkers en de geurende bloesem in het 

voorjaar deel uit blijft maken van alle dag. Hiermee blijft 

de belevingswereld geprikkeld en gestimuleerd en 

zullen zorgvragers langer mobiel en actief blijven en de 

gezondheid positief beïnvloeden. 

De voormalige agrarische gronden krijgen een functie-

wijziging waarbinnen aan de hand van de bodemsoort 

diverse natuur doeltype gecreëerd worden. 

 

Van de 17,5 hectare zal circa 15 hectare nieuwe natuur 

gerealiseerd worden. Deze nieuwe natuur zal onder 

andere gaan bestaan uit nieuwe bosschages, struwelen, 

moeras, water en bloemrijk grasland. Met de terugkeer 

van rabatten en hoogstam fruitbomen zal een nagenoeg 

verdwenen historisch landschapselement het cultuur-

historisch karakter van het gebied versterken. Een 

mooie en bijzondere combinatie van de zorg voor 

dementerenden en een groene ontwikkeling. 

 

Landgoederen: gemeentelijke visie Buren 

Gemeente Buren 

Op basis van de structuurvisie heeft de gemeente Buren in het bestemmingsplan "Buitengebied 2008" de oever-

wallen en de bosontwikkelingsgebieden aangewezen als zoeklocaties voor nieuwe landgoederen. 

Inmiddels zijn 5 nieuwe landgoederen grotendeels gerealiseerd, het zesde landgoed is in procedure en drie 

landgoederen zijn aangevraagd. Van de drie nieuwe landgoedontwikkelingen is 1 landgoed aangewezen als een 

pilotproject binnen de provincie Gelderland. Dit omdat hierbij sprake is van een zorglandgoed (Assche veld) met 36 

wooneenheden. Daarnaast zijn er nog een aantal landgoederen gedacht langs de randen van de ontgronding tussen 

Lingemeer en de Beldert. 

Omdat er binnen de gemeente heel veel vraag is naar nieuwe landgoederen is de regeling ten opzichte van de 

provincie Gelderland aangepast. In plaats van minimaal 5 ha, vragen wij minimaal 10 ha. Hiervan moet 90% worden 

opengesteld en ingericht met nieuwe natuur. Op het landgoed van 10 ha mogen maximaal twee gebouwen met 

maximaal 6 wooneenheden. De nieuwe landgoederen zijn met name gewenst in de nabijheid van een kern 

(wandeling vanuit het dorp), of aansluitend op bestaand natuurgebied (versterking natuurwaarde). Een meer-

waarde is zonder meer als sprake is van een langzaamverkeersroute (vanuit het dorp) en / of herstel van 

cultuurhistorische waarden.  
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Landgoederen: gemeentelijke visie Lingewaal 

Gemeente Lingewaal 

De gemeente Lingewaal heeft in haar structuurvisie ‘het Manifest van Lingewaal’ het kader geschetst voor nieuwe 

landgoederen. Zij staat in beginsel positief tegenover de realisatie van nieuwe landgoederen in de gemeente als 

deze passen binnen de vanuit de provincie Gelderland opgestelde spelregels en een meerwaarde vormen voor het 

(bestaande) landschap. Lingewaal ziet het oprichten van nieuwe landgoederen als bijdrage om landschappelijke 

inpassing en versterking in haar gemeente te realiseren. Zij heeft specifieke locaties aangewezen waar 

landgoederen een meerwaarde kunnen vormen. Naast locaties langs de Zuiderlingedijk en Spijkse Kweldijk, is ook 

ruimte voor landgoederen langs de oeverwallen en in een zekere nabijheid van de kernen of buurtschappen. 

Voorwaarde is dat wordt aangesloten bij de landschappelijke karakteristieken en gebruik wordt gemaakt van 

streekeigen landschapselementen en beplanting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landgoederen houden de burgers bezig, maar zijn lang niet altijd welkom… 
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Diverse projecten 

De Oven, Asperen 
 
 
 
 
 
 
 

Spoor Tricht 

Bedrijventerrein De Oven , 

Asperen gemeente Lingewaal 

Het bedrijventerrein De Oven te Asperen is al vele jaren 

onderwerp van discussie in de gemeente Lingewaal. 

Het bedrijventerrein, ooit ontstaan als één van de vele 

steenfabrieken langs de Linge, ligt aan de noordzijde 

tegen de historische stadskern van Asperen aan. 

De enige ontsluiting van dit industrieterrein loopt door 

de kern van het stadje met als gevolg geluidsoverlast en 

gevaarlijke verkeerssituaties. De bewoners van Asperen 

vragen al jaren om een oplossing voor dit probleem. 

Een oplossing leek 5 jaar geleden nabij, toen plannen 

werden gemaakt voor woningbouw op dit terrein. De 

bedrijven zouden geleidelijk aan verhuizen naar o.a. het 

nieuwe bedrijventerrein De Zeiving aan de A15 bij 

Vuren, eveneens gemeente Lingewaal.  

De VBL heeft deelgenomen aan klankbordgroepen en 

raadsvergaderingen. Het voorkeursmodel van de VBL 

zou zijn. Dit gebied als natuurgebied te ontwikkelen met 

zo weinig mogelijk bebouwing, waardoor de natuurlijke 

oevers van de Linge worden hersteld en weer een 

puzzelstukje van het ecologische en landschappelijke 

totaalbeeld naderbij zouden brengen. 

Financiële druk op het project vanuit de projectontwik-

kelaar heeft al snel duidelijk gemaakt, dat er voor elke 

meter natuur langs de Linge gestreden zal moeten 

worden. 

Onverwacht kwam plots een einde aan het project, toen 

bleek dat de aanwezige rioolzuiveringsinstallatie niet 

verplaatst kan worden ( kosten) en daarmee een woon-

functie uitgesloten is. De industriële bestemming ter 

plaatse werd in het hernieuwde bestemmingsplan in 

stand gehouden. Voor de bewoners van Asperen blijft 

het verkeersprobleem. Herhaaldelijk heeft de gemeente 

verkeersonderzoeken ingesteld en voorstellen gedaan 

om dit probleem op te lossen, maar zonder resultaat. 

Recent, januari 2012, heeft de raad besloten om 

opnieuw in te zetten op volledige transformatie van “De 

Oven”. Een haalbaarheidsonderzoek is aangekondigd, 

e.e.a. in overleg met de provincie. 

De VBL zal ook in deze hernieuwde planvorming weer 

vanuit de landschappelijke waarde naar het plan kijken. 

Ons streven is er op gericht, de continuïteit van de Linge 

als rivier door het land en langs stadjes te herstellen 

waar mogelijk. 

Prorail bereidt derde spoor voor  

Al enige jaren is sprake van een spooruitbreiding tussen 

Utrecht en Den Bosch. Het spoor in Nederland wordt 

beheerd door Prorail. De NS rijdt tussen Utrecht en Den 

Bosch/Tiel via Geldermalsen. Arriva heeft de concessie 

Dordrecht-Geldermalsen (Merwede-LingeLijn). 

NS wil de frequentie van het treinverkeer opvoeren 

tussen Utrecht en Den Bosch. De capaciteit van de 

huidige spoorlijn is echter niet groot genoeg en daarom 

werkt Prorail aan spooruitbreiding. Tussen Utrecht en 

Houten Castellum is de spoorverdubbeling al bijna 

gereed. Met de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal 

bij Schalkwijk en Culemborg wordt voorlopig nog 

gewacht. Een volgend knelpunt ligt bij Tricht, waar de 

Merwede-LingeLijn uitkomt op het traject Culemborg-

Geldermalsen. 

Om dit knelpunt op te lossen wil Prorail de Merwede-

LingeLijn als derde spoor naar station Geldermalsen 

aanleggen, waardoor meer treinverkeer op het huidige 

spoor mogelijk wordt. Groot probleem daarbij zijn de 

spoorwegovergangen in Tricht. Vanwege het derde spoor 

moeten gelijkvloerse kruisingen verdwijnen, maar voor 

het aanleggen van tunnels is in Tricht een complexe klus. 

In Tricht buigt een lokale ‘Werkgroep Spoor’ zich over de 

ontwikkelingen en de gemeente Geldermalsen probeert 

de negatieve gevolgen van het verdwijnen van de 

overwegen voor de inwoners van Tricht zoveel mogelijk 

te beperken. 

De spooraanpassing en de aanleg van nieuwe Tunnels 

hebben beperkte landschappelijke gevolgen. Onze 

vereniging blijft alert de ontwikkelingen volgen.  
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Luchthaven Asperen Boomgaard Rumpt 

Luchthaven Cattlefarm Aero Service - Asperen 

Onze vereniging heeft bezwaar tegen het vliegen met 

paramotortrikes in Asperen aan de Heukelumseweg, dat 

door de gemeente wordt gedoogd. Redenen voor het 

bezwaar zijn: de geluidsoverlast voor omwonenden en 

het verstoren van fauna en flora in de nabij gelegen EHS 

en het Natura-2000 gebied aan de Zuiderlingedijk. 

Ondanks onze bezwaren heeft de Provincie Gelderland 

vergunning in het kader van de Luchtvaartwet verleend. 

Belanghebbenden uit Asperen zijn in beroep gegaan bij 

de Raad van State; dit beroep wordt door onze 

vereniging ondersteund. 

VBL-boomgaard in Rumpt  

Ter plaatse van de entree van Rumpt, op de hoek van de 

Achterweg met de Veerweg, ligt een driehoekig perceel 

grond dat jarenlang werd gebruikt als ondermeer 

opslagplaats voor freesasfalt. Nadat de gemeente 

Geldermalsen het perceel had omheind en ingeplant 

met hoogstamfruit, is het beheer overgedragen aan de 

VBL. Daar heeft het bestuur van de VBL te weinig tijd aan 

kunnen besteden. Gelukkig heeft Josephine Cadovius, 

die vlak bij de boomgaard woont, de VBL geholpen, maar 

er is meer nodig. 

Door onvoldoende onderhoud, maar vooral door de 

slechte bodemkwaliteit, is een groot deel van de bomen 

helaas niet of slecht aangeslagen. 

Kees Scholts en Herman Boas, twee inwoners uit Rumpt, 

hebben afgelopen najaar aangeboden het onderhoud 

voor hun rekening te nemen. Vervolgens zijn tussen de 

gemeente Geldermalsen, Josephine Cadovius, de VBL en 

Kees en Herman werkafspraken gemaakt. De bomen 

hebben al een intensieve snoeibeurt gehad en er is ook 

geïnventariseerd welke bomen vervangen moeten 

worden. De nieuwe bomen zullen waarschijnlijk dit 

najaar worden geplant. 



 

 

 

Algemene informatie 

 

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter: L. Brouwer (Leo) � 0345 521 304 

Secretaris J.F. Boegborn (Erik), Tricht � 0345 581 006 

 /eindredactie Lingeschouw  @-mail: vbl@lijbrandt.nl 

Penningmeester M. van de Craats (Marcel), Deil � 0345 651 954 

 /publiciteit  @-mail: penning.vbl@gmail.com 

Leden algemeen bestuur/regionale vertegenwoordigers 

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

J. Tummers (Joof) algemeen � 06 1502 7698 

M. Harteveld (Marijke) algemeen, website @-mail: harteveld.marijke4@gmail.com 

E. van Halsema (Emo) regio midden � 0345 652 450 

Het bestuur kan op de Algemene Ledenvergadering uitgebreid worden met nieuw te kiezen bestuursleden. 

Actuele informatie over mogelijke kandidaatstelling vindt u op onze website. 

 
 

 
 

Adres 

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap 

Postbus 131 

4190 CC  GELDERMALSEN 

E-mail-adres 

contact@lingelandschap.nl 

Website 

www.lingelandschap.nl 

 

Lidmaatschap 

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

Bij betaling anders dan via automatische incasso wordt vanaf 2012 € 16,50 in rekening gebracht. 

Leden ontvangen het verenigingsorgaan 'Lingeschouw'. 

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. 

 




