Drijvende eilanden Lingemeren
Bijzonder beleven

Al geruime tijd zijn wij bezig met de realisatie
van de ‘Lingemeren’: een waterrijk natuur- en
recreatiegebied. Om een uniek element aan
de Lingemeren toe te kunnen voegen is er een
schetsontwerp opgesteld voor drijvende eilanden.
Graag vertellen wij u in deze uitgave meer over het
plan voor deze eilanden en willen wij u vragen om
met ons mee te denken.
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Schetsontwerp drijvende eilanden

Drijvende eilanden
Vanuit de gedachte om zorgvuldig om te gaan met onze
grondstoffen, de wens om onze bedrijfsvoering verder te
voorzien van duurzame stroom en de wens om het plan voor
de Lingemeren verder te verrijken, hebben we de aanleg en
inrichting van de eilanden zoals ze oorspronkelijk zijn bedacht,
nogmaals bekeken. Dat heeft geleid tot een nieuw plan:
drijvende eilanden.
De eilanden zijn beoogd tussen het Lingemeer en de in
aanleg zijnde Blauwe Kampse Plas. Wandelaars en fietsers
kunnen gebruik gaan maken van deze verbinding tussen de
noord- en zuidoever. De eilanden worden op een duurzame,
innovatieve manier gecreëerd en samen met een drijvend
zonnepanelenveld op een unieke manier ingepast in de
omgeving. Om tot een ontwerp met een mooie landschappelijke
invulling te komen, hebben we de hulp van Mothership
ingeschakeld. Mothership is een bedrijf dat is gespecialiseerd
in kunst in de openbare ruimte.
Het ontwerp
De drijvende panelen symboliseren de zee die in een
golfbeweging bij een drijvende dijk komt, waarachter het
polderlandschap (in de vorm van verschillende drijvende
eilanden) verscholen ligt. Bijzonder beleven is het kernwoord
in het nieuwe ontwerp; de drijvende eilanden zorgen ervoor
dat de Lingemeren zowel vanaf het land als vanaf het water
beleefd kan worden.
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Natuur
In het ontwerp is extra aandacht besteed aan de natuur.
De drijvende elementen hebben verschillende typen bedekking
zoals gras, bloemen en kruiden. Ook langs de vlonderpaden die
van de oever naar de dijk gaan lopen brengen we groen aan.
Zo ontstaat een natuurlijke overgang van oever naar water. Op de
dijk worden aan weerszijden kenmerkende knotwilgen geplant.
Recreatie
In het nieuwe ontwerp versterken we de mogelijkheden voor
recreatie. Zo maken de eilanden het eenvoudiger om een rondje
om de plas te wandelen of te fietsen.
Ook vanaf het water kunt u de Lingemeren nog beter beleven.
In het ontwerp is een brug voorzien. Hiermee ontstaat een
verbinding tussen de plassen en de mogelijkheid voor de bewoners
van het Lingemeer om naar de Blauw Kampse plas te varen.
Daarnaast is het ontwerp voorzien van een (seizoensgebonden)
horecagelegenheid en aanlegsteigers. Tijdens een ‘rondje
Lingemeren’ kunt u op de drijvende eilanden genieten van
een drankje en wellicht een hapje. Een unieke plek waar u de
Lingemeren op een bijzondere manier ervaart; midden op de plas,
tussen de bootjes en met uitzicht op de drijvende dijken.
We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om een oplaadpunt
voor elektrische boten in te richten. Zo kunt u tijdens uw verblijf
op de drijvende eilanden uw boot opladen met stroom van het
zonnepanelenpark.
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Participeren
Samen de vruchten plukken, dat doen we het liefst.
Wij willen er daarom voor zorgen dat de omgeving op
allerlei manieren letterlijk mee kan doen.
• Een deel van de door het drijvende zonnepanelenpark
opgewekte energie gebruiken we voor onze bedrijfs-voering
Wij onderzoeken hoe het overige deel van de energie van het
zonnepanelenveld benut kan worden door de omgeving;
• Wij bekijken de mogelijkheden voor participatie in de
ontwikkeling van het zonnepanelenpark. Bijvoorbeeld door
crowdfunding;
• Wij zijn op zoek naar een duurzame invulling van de
horecagelegenheid en een exploitant die gebruik maakt van
lokale (biologische) streekproducten.
Denkt u met ons mee?
De komende tijd scherpen we het ontwerp voor de drijvende
eilanden verder aan, mede op basis van ideeën en wensen
van de omgeving en overheden. Wij nodigen u dan ook van
harte uit om met ons mee te denken. Heeft u interesse in
investeringsmogelijkheden voor het zonnepanelenpark?
Heeft u een goed idee voor de invulling van de
horecagelegenheid? Laat het ons weten! Wij organiseren
daarvoor een meedenkbijeenkomst. De exacte datum wordt
nog bepaald.
Alle omwonenden van De Lingemeren worden voor deze
bijeenkomst uitgenodigd. U kunt alvast een e-mail sturen naar
m.ariens@k3.nl. Dan zorgen wij dat u de uitnodiging ook per
e-mail ontvangt.

Contact:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marloes Sprong-Ariëns
m.ariens@k3.nl | 024 348 88 27
Hans Hooijer
h.hooijer@k3.nl | 024 348 88 30
Titus Haverkamp
t.haverkamp@k3.nl | 024 348 88 57
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