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voorbeeldgebied landschapsontwikkeling

ooijpolder groesbeek

Het landscHap van ooijpolder tot 
groesbeek binnen vijf jaar nog mooier

iedereen profiteert!



Als grondeigenaren in dit gebied de komende jaren extra hagen, 
moerasoevers en bloemrijke stroken aanleggen, gecombineerd 
met boerenlandpaden, wordt het nog mooier en zullen de kwa-
liteit en diversiteit verder toenemen. Daarvan profiteert ieder-
een: dieren, planten én mensen! 

Het gebied Ooijpolder-Groesbeek is een uniek agrarisch cultuurlandschap gelegen tussen de 

uiterwaarden van de Waal en de Nijmeegse heuvelrug. Richting Groesbeek gaat de polder 

over in een prachtig glooiend landschap, doorsneden door diverse beken. De stad Nijmegen is 

nauw verbonden met dit gebied; vanuit het centrum zijn de Ooijpolder en Groesbeek in een 

ommezien bereikbaar en de inwoners van de stad fietsen en wandelen er graag. De kwaliteit 

van het landschap is in dit gebied hoog, de diversiteit groot. Iets om trots op te zijn.

30 jaar zekerHeid m 

Grondeigenaren en -gebruikers vormen een onmisbare schakel 
in de ontwikkeling van het landschap. Als zij deelnemen aan de 
landschapsontwikkeling, ontvangen zij een vergoeding voor het 
aanleggen	en	langjarig	(30	jaar)	beheren	van	deze	hagen,	oevers,	
wandelpaden en bloemrijke akkerranden. Ook ontvangen zij een 
vergoeding voor de inzet van hun grond. Regelmatig wordt er 
gekeken wat het beheer oplevert aan biodiversiteit en aan meer-
waarde voor het landschap. Zo blijft Ooijpolder-Groesbeek ook 
op de lange termijn een prachtig agrarisch cultuurlandschap. De 
vergoedingen worden betaald met publiek én privaat geld. Deze 
aanpak is uniek in Nederland: 30 jaar zekerheid voor de grond-
eigenaar en het landschap.

Kamsalamander, haas en koninginnepage 

profiteren van de landschappelijke diversiteit 

in de Ooijpolder

De Ooijpolder, een adem-
benemend panorama 
 zonder weerga!
        Jaap Dirkmaat, directeur Vereniging 

                    Nederlands Cultuurlandschap



voorbeeldgebied en kerngebied

Venster, als zoekgebied voor de 500 hectare kerngebied

1 Voorheen Ministerie van VROM.  2 Voorheen Ministerie van LNV.
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Het voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek is gelieerd aan 
het ‘Deltaplan landschap’ van de Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap.	Dit	Deltaplan	is	door	het	Ministerie	van	
Infrastructuur	en	Milieu1	(I&M)	opgenomen	in	het	Programma	
‘Mooi	Nederland’	en	door	het	Ministerie	van	Economische	
Zaken,	Landbouw	en	Innovatie2	(EL&I)	in	het	project	‘Voor-
beeldgebieden	Investeren	in	Landschap’.	Dit	heeft	geleid	tot	
vier voorbeeldgebieden in Nederland waar een extra impuls 
aan landschapsontwikkeling wordt gegeven met behulp van 
nieuwe financieringsconstructies. Ooijpolder-Groesbeek is 
één van deze voorbeeldgebieden.
Binnen het voorbeeldgebied is in de Ooijpolder een kernge-
bied van 500 hectare geselecteerd waar de landschapsont-
wikkeling	van	start	gaat	(zie	onderstaand	kaartje).	De	exacte	

locatie van het kerngebied is afhankelijk van welke grond-
eigenaren willen meedoen. 
Vanwege de pilotstatus heeft de regering extra geld beschik-
baar gesteld om hier de eerste stap te zetten. Daarbij is als 
voorwaarde	gesteld	dat	ook	private	partijen	bijdragen.	In	
het kerngebied hopen we de eerste resultaten te boeken. 
Het is namelijk de bedoeling dat er vóór 2015 een netwerk 
van landschapselementen gereedkomt van 25 hectare, voor 
een kwart gecombineerd met boerenlandpaden. Die paden 
versterken het wandelnetwerk in de Ooijpolder en dragen zo 
bij aan de gewenste recreatieve ontsluiting. 

De landschapsontwikkeling wordt zo snel mogelijk uitgebreid 
naar de rest van het voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek.



iedereen profiteert! m

Het traditionele Nederlandse cultuurlandschap staat onder 
druk en de ecologische diversiteit en toegankelijkheid zijn de 
laatste decennia sterk afgenomen. We weten dat grondeigena-
ren, grondgebruikers en bewoners in Ooijpolder-Groesbeek zeer 
betrokken zijn bij het landschap. Daarom willen we juist hier 
actie ondernemen. Bovendien profiteren niet alleen boeren, 
maar ook anderen van een mooier landschap. Denk maar aan 
toerisme-inkomsten, een prachtige woonomgeving, genieten op 
de fiets of te voet.

Hoe Werkt Het? m

Grondeigenaren en -gebruikers die willen deelnemen aan de 
landschapsontwikkeling maken een bedrijfslandschapsplan. 
Daarin beschrijven zij hoe zij 5% van hun grond inzetten voor 
een netwerk van landschapselementen, zoals hagen, moeras-
oevers, bloemrijke akkerranden, poelen of rijen knotbomen, 
gecombineerd met een recreatieve route. Zowel de route als het 
netwerk moet aansluiten op de bestaande structuren in het 
landschap. Voor de vergoeding van de aanleg en het beheer van 
deze elementen gaan zij een contract aan met de gemeente  
Ubbergen voor 30 jaar. Voor de vergoeding van de grondinzet 
gaan zij een contract aan met de Stichting Landschapskapitaal 
(SLK),	eveneens	voor	30	jaar.	

Principeschets poel



Een van de manieren om bij te dragen is door uw geld te zetten 
op de Rabostreekrekening bij de Rabobank Rijk van Nijmegen. 
Deze Rabobank doneert een opslag van 5% over de rente die  
aan u wordt uitgekeerd, aan de Stichting Landschapskapitaal 
voor landschapsontwikkeling. Voor informatie over deze streek-
rekening kunt u terecht bij de Rabobank Rijk van Nijmegen  
www.rabobank.nl/rijkvannijmegen

Er is een aparte brochure beschikbaar voor grondeigenaren en 
-gebruikers met daarin meer informatie over het bedrijfsland-
schapsplan en de exacte voorwaarden van de contracten. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij Via Natura: Kasteelselaan 60, 
6574 AJ  Ubbergen, 024 - 343 04 00 of info@vianatura.nl.

Wilt u ook bijdragen? m

Particulieren en bedrijven kunnen ook financieel bijdragen 
aan de landschapsontwikkeling in de Ooijpolder. Ook hierover 
is een aparte brochure gemaakt, met daarin uitleg over wat 
investeren in landschap u oplevert. Voor deze brochure of  
voor meer uitleg over hoe u kunt bijdragen, kunt u terecht  
bij de Stichting Landschapskapitaal: Rijksstraatweg 174,  
6573 DG  Beek-Ubbergen, info@nederlandscultuurlandschap.nl 
of 024 - 684 22 94.

De kosten voor aanleg en langjarig beheer van landschaps-
elementen in het kerngebied in de Ooijpolder zijn op te 
brengen met een landschapsfonds van 4,5 tot 5,5 miljoen 
euro. Voor het hele voorbeeldgebied is aanzienlijk meer 
nodig. Door toezeggingen van verschillende partijen is al 
een stevige basis gelegd voor de vulling van het landschaps-
fonds: 
•	 ¤	950.000	is	toegezegd	door	de	Minister	van	I&M;
•	 ¤	950.000	is	toegezegd	door	de	Provincie	Gelderland	(Re-

geling	groenblauwe	diensten);
•	 ¤	1.600.000	stelt	de	Vereniging	Nederlands	Cultuurland-

schap beschikbaar uit de opbrengsten van de Nationale 
Postcodeloterij.

De betrokken gemeenten en het Waterschap dragen samen 
bovendien ruim 1 miljoen euro bij in de vorm van eigen  
investeringen in het gebied, zoals het aanleggen van struin-
paden en ecologische stroken langs wegen of watergangen. 
Het	Ministerie	van	EL&I	draagt	bij	aan	de	proceskosten.	

een stevige basis

 Welkom in de 
groene schouwburg! 
    Paul Wilbers, burgemeester van Ubbergen

Ook patrijs, ree en kerkuil voelen zich in hun element in de Ooijpolder



de initiatiefnemers

Voorbeeldgebied landschapsont-
wikkeling Ooijpolder-Groesbeek is 
een initiatief van de gemeenten 
Groesbeek,	Millingen	aan	de	Rijn,	
Nijmegen en Ubbergen, de Provincie 
Gelderland, de Stadsregio, Via 
Natura, Royal Haskoning en de 
Vereniging	Nederlands	Cultuurland-
schap, in samenwerking met het 
waterschap Rivierenland, ZLTO en de 
ministeries	van	EL&I	en	I&M.	

De initiatiefnemers van het voor-
beeldgebied Ooijpolder-Groesbeek 
hebben een stuurgroep ingesteld om 
uitvoering te geven aan hun plan-
nen. De stuurgroep Ooijpolder-
Groesbeek bestaat uit: mevrouw Pijl, 
onafhankelijk voorzitter, voormalig 
directeur van het Geldersch Land-
schap	en	Geldersche	Kasteelen;	de 
heer Keereweer, gedeputeerde 
Provincie	Gelderland;	de heer 
Wilbers,	burgemeester	van	Ubbergen; 
de heer Prick, burgemeester van 
Groesbeek;	mevrouw Schuurmans-
Wijdeven,	burgemeester	van	Millin-
gen	aan	de	Rijn;	de heer Van der 
Meer,	wethouder	van	Nijmegen;	de 
heer Gremmen, Heemraad Water-
schap	Rivierenland;	de heer Gover-
de,	voorzitter	Via	Natura;	de heer 
Dirkmaat, directeur Vereniging 
Nederlands	Cultuurlandschap;	de 
heer Coenen, voorzitter ZLTO Kring 
Rijk van Nijmegen en de heer Bout, 
voorzitter Raad van Bestuur Royal 
Haskoning.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Stichting Via Natura: 
Kasteelselaan 60, 6574 AJ Ubbergen, 
024 - 343 04 00 of info@vianatura.nl. 
www.vianatura.nl

paddenpoeltjes 
verschijnen weer

trekpontje, voor  

wandelaars op weg naar 

de boerenlandpaden


