
Maak u zich ook 
zorgen...?
Steun de Vereniging 
tot Behoud van 
het Lingelandschap 
(VBL) 
en word lid. 

Geef het Lingelandschap 
uw stem en word lid!

VBL VRAAGT EEN 
LANDSCHAPSPLAN! 
Wonen, werken, landbouw, transport en 
recreëren vragen steeds meer ruimte. 
Onze onbegrensde ambities stuiten op 
een begrensd gebied. Wij willen van alles 
steeds meer. Er is echter maar één land-
schap en één natuur. 

De komende decennia staan we bijvoor-
beeld voor een enorme opgave: de energie-
transitie. Windturbines en zonnepanelen 
domineren het landschap daar waar zij 
geplaatst worden. VBL kijkt waar het land-
schap dit aankan. We wijzen gemeente- 
raden op grenzen van ambities en maken 
ons er sterk voor, dat landschaps- en 
natuurwaarden serieus genomen worden.

Er is een visie én er is regie nodig om alle 
opgaven te vervullen zonder dat het ten 
koste gaat van het landschap en de natuur. 
VBL vraagt de gemeenten om te investeren 
in een landschapsplan. Deze roep is lande-
lijk te horen, ook van Rijksadviseurs.

STEUN HET 
LANDSCHAP 
Hoe meer leden, hoe beter we 
ons geluid kunnen laten horen, 
hoe meer gewicht we in de schaal 
kunnen leggen. 
Actief deelnemen? Graag zelfs.  
Er zijn werkgroepen gekoppeld 
aan een bepaalde thema waar u 
aan deel kunt nemen. Leden 
kunnen zelf ook werkgroepen 
opzetten en zo aandacht geven 
aan een thema, dat hen bijzonder 
aan het hart ligt. 
Alleen al met het lidmaatschap 
en de jaarlijkse contributie van 
€ 17,50 steunt u het landschap.

Kijk voor meer informatie op 

www.lingelandschap.nl 
en word lid. 

Geef het 
 LINGELANDSCHAP

een stem



Natuur, landbouw, verkeer, recreëren, wonen, werken...

Samen de 
veranderingen 
in goede banen 
leiden!

DE VERENIGING TOT BEHOUD 
VAN HET LINGELANDSCHAP (VBL) 
is ruim dertig jaar geleden opgericht 
door enkele enthousiaste inwoners 
van het gebied dat reikt van Tiel tot 
Gorinchem en van de Waal tot aan 
de Lek. 
Wij zijn gesprekpartner voor alle par-
tijen in de regio die zich bezighouden 
met beleid op het gebied van land-
schap en natuur. Met kennis en erva-
ring zetten bestuurs- en actieve leden 
zich in om invloed uit te oefenen op 
alle terreinen en zo het landschap 
een stem te geven. 

De behoefte aan nieuwe woningen, 
meer bedrijvigheid en dus meer 
verkeer vraagt om zorgvuldigheid bij 
het maken van plannen. Bovendien 
is de meanderende Linge in de 
afgelopen decennia een geliefde 
route voor recreanten op het water 
en op de fiets- en wandelpaden. 

De mens zet opnieuw het gebied 
naar zijn hand. Voor VBL betekent 
behoud vooral de veranderingen in 
goede banen leiden. Samen met 
alle betrokken partijen.

ERFENIS 
Het stroomgebied van de rivieren 
is door de mens bewoonbaar 
gemaakt. Er zijn dijken aangelegd 
en dorpen gebouwd. Op de 
hogere stroomruggen ontstonden 
ook boomgaarden en wat akker-
bouw. In de komgronden werden 
grienden en eendenkooien aan-
gelegd en in de zomer graasde er 
het vee. Zo ontstond het cultuur-
landschap dat wij nu koesteren. 
Omringd door de natuur zijn de 
oude vestingsteden de parels van 
het gebied.

Natuur en landschap in de directe 
leefomgeving dragen bij aan het 
welzijn van mensen. Dagelijks 
ervaren inwoners van het gebied de 
rust en de ruimte, het groen en het 
water met alle rijkdom aan planten 
en dieren, die er groeien en leven. 


