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Wie	  in	  landschap	  investeert,	  zal	  natuur	  oogsten	  
Resultaten	  voorbeeldgebied	  landschapsontwikkeling	  Ooijpolder-‐Groesbeek	  
	  
Datum:	  	   maandag	  15	  juni	  
Tijd:	   	   12.00	  –	  17.30	  uur	  
Locatie:	  	   Dorpshuis	  De	  Sprong	  	  
	   	   Prins	  Bernardstraat	  3	  te	  Ooij	  
	  
Ruimte	  voor	  landschap,	  recreatie	  en	  beleving	  gaat	  prima	  samen	  met	  	  agrarisch	  
ondernemerschap.	  In	  de	  Ooijpolder	  kun	  je	  het	  zien	  en	  beleven:	  een	  mooi	  landschap	  én	  
kilometers	  boerenlandpaden.	  Succesvol	  agrarisch	  landschapsbeheer	  is	  hier	  praktijk.	  	  De	  
natuurwaarde	  is	  waarneembaar	  toegenomen.	  Maar	  liefst	  22	  rode	  lijst	  soorten	  zijn	  al	  binnen	  3	  
jaar	  waargenomen.	  We	  nodigen	  u	  van	  harte	  uit	  in	  de	  maand	  van	  de	  leefomgeving.	  
Sinds	  2010	  is	  een	  groen	  netwerk	  van	  veertig	  kilometer	  landschapselementen	  aangelegd	  op	  
boerenland.	  Deze	  elementen	  omzomen	  de	  weilanden	  en	  akkers.	  Per	  bedrijf	  is	  een	  plan	  op	  maat	  
gemaakt	  dat	  	  aansluit	  bij	  de	  bedrijfsvoering	  en	  	  de	  structuur	  van	  het	  omringende	  landschap.	  Het	  
levert	  unieke	  wandelmogelijkheden	  op.	  De	  boeren	  ontvangen	  gedurende	  een	  periode	  van	  30	  
jaar	  van	  gemeente	  Groesbeek	  en	  de	  Stichting	  Landschapskapitaal	  een	  eerlijke	  vergoeding	  voor	  
het	  beheer.	  Met	  dit	  	  landelijke	  voorbeeldproject	  (2010-‐2014)	  hebben	  we	  ruim	  aan	  onze	  
opdracht	  voldaan.	  Met	  dank	  aan	  investeringen	  van	  ministerie	  I&M,	  provincie	  Gelderland,	  
gemeente	  Groesbeek	  en	  Nijmegen,	  Waterschap	  Rivierenland,	  een	  schenking	  van	  de	  
postcodeloterij	  aan	  Vereniging	  Nederlands	  Cultuurlandschap	  en	  tot	  slot	  de	  opbrengsten	  van	  de	  
Rabo-‐streekrekening.	  
	  
Globaal	  Programma	  
We	  starten	  met	  een	  lunch	  en	  fietsexcursie	  door	  het	  kerngebied	  van	  de	  Ooijpolder.	  	  (voor	  lunch	  
en	  fietsen	  wordt	  gezorgd)	  Vanaf	  half	  drie	  volgt	  het	  binnenprogramma.	  Korte	  presentaties	  over	  
de	  aanpak,	  de	  samenwerking	  in	  het	  gebied,	  de	  financiering	  en	  resultaten	  van	  de	  natuurmonitor.	  
We	  sluiten	  af	  met	  een	  debat	  over	  de	  aanbevelingen.	  	  Onze	  aanpak	  verdient	  navolging	  in	  andere	  
gebieden.	  
	  
Opgave:	  stuur	  een	  mail	  naar	  info@vianatura.nl	  

	  	  met	  vermelding	  van:	  emailadres,	  naam	  en	  organisatie	  
	   	  
	   Na	  aanmelding	  ontvangt	  u	  programma,	  praktische	  gegevens	  en	  deelnemerslijst	  
	   (aanmelding	  mogelijk	  tot	  26	  mei;	  aantal	  plaatsen	  is	  beperkt)	  
	   	  

organisatie	  en	  inlichtingen:	  Loket	  groenblauwe	  diensten	  Via	  Natura	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tiny	  Wigman	  tel:	  024	  –	  3430400	  of	  06-‐156	  99	  350	  

	   	  
zie	  ook:	  www.vianatura.nl	  en	  www.ooijpoldermooi.nl	  


