Het Lingebos geopend

Op 26 juni 1969 werd onder grote belangstelling
van genodigden, de plaatselijke bevolking en reeds
aanwezige recreanten door hunne Koninklijke Hoog-

heden Prinses Beatrix en Prins Claus der Nederlanden in de Tielerwaard een nieuw aangelegd recreatiebos geopend. Daarbij onthulde Prinses Beatrix een
fraai glasmozaïek, gemaakt door lits Bakker.
Zijne excellentie de minister van Landbouw ec
Visserij hield een toespraak. De volgende zinsneden

zijn daaruit overgenomen:
"Naar mijn mening is de ruilverkaveling "Tieler-

beplantingsstroken en natuurlijk in de aanleg van het

Lingebos.
En daarmee zijn we dan gekomen tot het belangrijkste van vandaag: een recreatie-object van 100 ha
in het hart van Nederland, dat plaats biedt aan liefst
12.000 mensen. In dit Lingebos: 10 ha water, 10 ha
parkeerterrein, 20 ha camping en speelweiden en 60
ha nieuw bos. Dit laatste Is overigens van grote bosbouwkundige betekenis, omdat het voor de eerste
maal is, dat een bosproject van een dergelijke omvang op komklei in het rivierengebied wordt aange-

van plattelandsreconstructie. In het ruilverkavelingsplan is de grootste aandacht gegeven aan de bestaande agrarische knelpunten op het gebied van
ontwatering, ontsluiting en verkaveling. Een belangrijk onderdeel heeft daarbij de vrijwillige verplaatsing
van 120 boerderijen naar de onbewoonde kom gevormd; een verplaatsing die gepaard is gegaan met
een bedrijfsvergroting tot gemiddeld 25 ha.
Anderzijds is in totaal 200 ha grond toegewezen
voor verschillende niet-agrarische doeleinden op

legd.
Ik ben ook dankbaar, dat ik als minister van Landbouw op drieërlei wijzen bij de realisatie van dit
project betrokken ben. In de eerste plaats omdat het
Lingebos een onderdeel vormt van de ruilverkaveling, een activiteit die ingevolge de Ruilverkavelingswet door de plaatselijke commissie onder mijn verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. In de tweede
plaats behoren de meest betrokken diensten, te weten de Cultuurtechnische Dienst en het Staatsbosbeheer, tot mijn departement. En in de derde plaats
zal na de ruilverkaveling het Staatsbosbeheer als

het gebied van verkeer, wonen en industrie. De land-

eigenaar van het Lingebos verantwoordelijk zijn voor

schapsbescherming heeft gestalte gevonden in het
behoud van in het gebied aanwezige eendekooien

een optimaal gebruik.

en in het stichten van een "komgrondenreservaat"
van circa 80 ha. De groenvoorziening is niet alleen

intensief te gebruiken sprak ik reeds. Het zal echter
duidelijk zijn dat daaraan een doelmatige landinrichting vooraf moet gaan. Moderne landinrichting
vraagt om een geïntegreerde planning. Gelukkig
bevatten vele activiteiten van de Cultuurtechnische

waard-West". waarin wij ons vandaag bevinden, welhaast een schoolvoorbeeld van de veelzijdige functie

te vinden in de beplantingen rond de tientallen nieuw
gebouwde boerderijen en langs de vele kilometers
nieuwe wegen, maar ook Jn een groot aantal brede

Over de noodzaak onze leefruimte optimaal en

Glasmozaiek in het Lingebos, gemaakt door Jits Bakker.
Foto: Cultuurtechnische <Dienst Utrecht.
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Dienst en het Staatsbosbeheer reeds elementen
voor een dergelUke veelzijdige aanpak: de ruilverkaveling, het aankopen van gronden. het maken van
recreatievoorzIeningen, de vormgeving van het land·

schap. Wanneer creatief denken gesteund wordt door
modern bestuursbeleid, moet het mogelijk zijn onze
ruimte optimaal In te richten en te gebruiken" (Einde
citaat).
Het Lingebos bevat in het nieuw aangelegde bosgebied een groot aantal proefvelden van het Bosbouwproefstation met een gezamenlijke oppervlakte
van ruim 10 ha, die van onschatbare waarde zullen
zijn voor de aanleg van groenstroken in het westen

van Nederland. Het is verheugend dat het Staatsbosbeheer door het ter beschikking stellen van dit
terrein, ook in dit opzicht getuigd heeft van de echte
bosbouwmentaliteit, het denken in een verre toekomst.
Het zal nog wel enkele jaren duren voor de bezoeker in het bos schuil gaat en voordat de optimale
beschutting voor de kampeerders is verkregen, maar
nu reeds zorgen een fraaie camping, een goed aangelegde plas en spartelvijver en een manege voor het
nodige vertier.

J .F. Wolterson
H.K.H. PrInses Beatrix, minister P. J Lardinois en de burgemeester van de gemeente Vuren, mr. J. de Vries, bij de
opening.
Foto: J. F. Walterson.

Najaarsbijeenkomst K.N.B.V.
De najaarsbijeenkomst wordt gehouden op 2 en 3
oktober a.s. In Bentheim (Duitsland). Excursies worden gemaakt naar het Bentheimerwald. kasteel
Bentheim en een profielverspanerinstallatie (de jongste ontwikkeling in het zagerijbedrijf).
Noteert u deze dagen reeds in uw agenda?
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