
Boomfeestdag  20 maart 2013  
 
De Betuweroute krijgt een groene jas en Park Lingezegen een bos. 
 
Tijdens de Boomfeestdag 2013 krijgt de Betuweroute in de gemeente Overbetuwe een groene jas. En 
kinderen leggen de laatste hand aan de aanleg van 10 hectare bos in het Waterrijk van Park 
Lingezegen. 330 leerlingen van de basisscholen uit de gemeente Overbetuwe en 30 leerlingen van 
het agrarisch middelbaar beroepsonderwijs gaan bomen en bosplantsoen planten op de 
boomfeestdag. De Betuweroute en Park Lingezegen krijgen daarmee landschappelijk een groener en 
gezonder karakter.  
De  bomen die de jongeren gaan planten zijn uiteraard bomen die thuis horen in onze streek maar 
dragen bovendien bij aan het voortbestaan van de bijen. Het nieuwe bos in het Waterrijk wordt een 
gevarieerd bos door aanplant van verschillende soorten bomen en struiken. Goed voor de natuur en 
interessant voor de bezoeker. 
 
Een groenere Betuweroute 
Op initiatief van de Stichting Lingewaard Natuurlijk is de gemeente Lingewaard vorig jaar begonnen 
met het beplanten van de Betuweroute om deze landschappelijk een mooier aanzicht te geven. De 
gemeente Overbetuwe heeft het stokje overgenomen en deze op haar beurt weer overdragen aan de 
gemeente Neder-Betuwe met de bedoeling dat op termijn alle gemeenten langs de Betuweroute tot en 
met Rotterdam hun deel van de Betuweroute gaan beplanten. 
 
Aanleg 10 hectare bos in het Waterrijk 
De bewoners rondom Park Lingezegen krijgen een  bos in Waterrijk door de bijzondere samenwerking 
van Staatsbosbeheer met de particuliere onderneming Prominus. Zonder deze samenwerking had dit 
deel van het recreatiepark nog niet aangelegd kunnen worden. Kinderen van scholen  uit Elst planten  
de bomen in dit deel van park Lingezegen. Daarmee is het bos klaar en kan het gaan groeien.  
 
Waar wordt er geplant? 
De gemeente heeft meerdere locaties langs de Betuweroute gereserveerd voor het planten van 
bomen: bij Elst, Herveld, Valburg en Zetten. Daarnaast zullen de scholen uit Elst een kleine hectare 
bomen gaan planten in park Lingezegen, in het gebiedsdeel ‘het Waterrijk’.  

 
Bomen maken gezond 
Dit jaar worden veel bomen en struiken aangeplant door de gemeente samen met NME Overbetuwe 
omdat er ook veel kinderen zijn die dit jaar kunnen meehelpen. De boomfeestdag draagt dit jaar het 
thema ‘Bomen maken gezond’.  Bomen geven zuurstof en zuiveren de lucht. Bomen bieden 
broedgelegenheid voor vogels en dragen bij aan het voortbestaan van insecten en bijen. Er is vooral 
gekozen voor boomsoorten die bijdragen aan het voortbestaan van de bij. De bij speelt een essentiële 
rol in een gezond ecosysteem en de voedselketen waar mensen van afhankelijk zijn. De bijen hebben 
het niet makkelijk door ziekten en de intensieve landbouw. Bloeiende bomen en kruiden zijn van groot 
belang voor hun voortbestaan. 
 
Partners 
De Boomfeestdag wordt georganiseerd door de Gemeente Overbetuwe en Stichting NME 
Overbetuwe. Stichting Landschapsbeheer Gelderland verzorgt het plantmateriaal en stelt 
gereedschap beschikbaar voor de locaties langs de Betuweroute. Een van de financiers van dit 
project is het bedrijf Yves Rocher (cosmetica). Met hun bijdrage compenseren ze de CO

2
 uitstoot van 

het bedrijf. Keyrail, exploitant van de Betuweroute, maakt het mede mogelijk om de Betuweroute van 

een groene jas te voorzien. De Boomfeestdag in Park Lingezegen wordt georganiseerd in nauwe 

samenwerking met de Parkorganisatie, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied en de onderneming 
Prominus die voor het plantmateriaal voor de aanleg van het bos zorgt. 

 


