Investeren in landschap loont!
Het landschap van Ooijpolder tot
Groesbeek binnen vijf jaar nog mooier

ooijpolder groesbeek
voorbeeldgebied landschapsontwikkeling

NU

straks?

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. Als grondeigenaren in
dit gebied de komende jaren extra heggen, moerasoevers en
bloemrijke stroken aanleggen, gecombineerd met boerenlandpaden, wordt het nog mooier en zullen de kwaliteit en diversiteit verder toenemen. Daarvan profiteert iedereen: dieren,
planten én mensen!

Gezocht: private financieringm
De initiatiefnemers van het voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek bieden grondeigenaren een vergoeding voor het aanleggen en langjarig beheren van deze heggen,
oevers, wandelpaden en bloemrijke akkerranden. Daarmee blijft
het gebied Ooijpolder-Groesbeek ook op de lange termijn een
uniek agrarisch cultuurlandschap. De bijdragen van verschillende
overheden zijn echter niet toereikend om dit te realiseren. Vandaar dat ook aan private partijen een financiële bijdrage wordt
gevraagd. Het landschap kan uw steun goed gebruiken!

Wat gebeurt er met uw bijdrage?m
Uw bijdrage wordt ingezet om de komende jaren in OoijpolderGroesbeek onder meer heggen, moerasoevers, bloemrijke bermen en extra wandelpaden aan te leggen en te onderhouden.
Met grondeigenaren wordt tevens een contract gesloten voor
duurzaam beheer van deze landschapselementen. Deze aanpak
is uniek in Nederland: 30 jaar zekerheid voor de grondeigenaar
én het landschap. Er wordt nu een start gemaakt met de eerste
500 hectare in de Ooijpolder. Als u ook bijdraagt, kan deze aanpak versneld worden uitgebreid naar de buitengebieden van de
gemeenten Millingen aan de Rijn en Groesbeek.
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Ooijpolder-Groesbeek als voorbeeld
voor de rest van Nederland
Ooijpolder-Groesbeek is een van de vier pilots in het kader
van het ‘Deltaplan landschap’ van het Ministerie van VROM
en het programma ‘Investeren in Landschap’ van het Ministerie van LNV. Binnen dat voorbeeldgebied is in de Ooijpolder een kerngebied van 500 hectare geselecteerd waar de
landschapsontwikkeling van start gaat. De successen die
er worden behaald, gelden als voorbeeld voor de rest van

Nederland. Door de pilotstatus kan een extra impuls worden
gegeven aan landschapsontwikkeling in het voorbeeldgebied. De regering heeft speciaal voor dit gebied extra geld ter
beschikking gesteld. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat ook
private partijen moeten bijdragen. De landschapsontwikkeling wordt zo snel mogelijk uitgebreid naar de rest van het
voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek.
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Venster, als zoekgebied voor de 500 hectare kerngebied

Wat kunt u doen?m
U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren:
• Door een bedrag te plaatsen op de Streekrekening OoijpolderGroesbeek van de Rabobank Rijk van Nijmegen. Jaarlijks keert
deze Rabobank namelijk een opslag van 5% over het rentebedrag uit aan Stichting Landschapskapitaal (SLK). De rekeninghouders kunnen eveneens een deel van de ontvangen rente
schenken. Het geld op deze rekening is altijd direct opvraagbaar. De minimale inleg op een streekrekening is vijfentwintigduizend euro.
• Door rechtstreeks geld beschikbaar te stellen voor een bepaald
project, bijvoorbeeld een mooie haag, een rij knotwilgen, een
akkerrand met bloemen, een bloemenweide, een picknickplek
of een informatieplaats in een deelgebied van uw voorkeur.
Hierbij kan op verzoek een herinnering geplaatst worden aan
de gulle gever(s) in de vorm van een bordje, plaquette of de
naam van een nieuwe wandelroute.
• Door een bedrag te schenken aan SLK dat wordt ondergebracht
in een bestemmingsfonds op naam, om in projecten te investeren of het beheer ervan financieel te steunen.
• Door bij te dragen aan het stamkapitaal van de SLK, thans
bestaande uit de schenking van de Nationale Postcodeloterij
ad 1,6 miljoen euro, waarvan de rente wordt gebruikt voor het
beheer en de instandhouding van landschapselementen in
het voorbeeldgebied.
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Wat levert het u op?m
Allereerst levert uw steun natuurlijk een prachtig landschap op
en een visitekaartje voor u of uw bedrijf. Uw bijdrage kan ook
een manier zijn om uiting te geven aan uw verbondenheid, en
die van uw medewerkers, met uw directe omgeving.
Daarnaast kunnen we u, in overleg, wat meer tastbare opbrengsten bieden, zoals:
• Jaarlijks vindt een teltocht plaats van aanwezige (soorten)
planten en dieren. U krijgt als eerste de resultaten van deze
teltochten, zodat u precies kunt zien wat uw bijdrage oplevert
voor natuur en landschap. Deze resultaten kunt u gebruiken
voor uw (interne) bedrijfsnieuwsbrieven.
• Als teken van uw verantwoord ondernemerschap kunt u het
logo van het voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek op uw
website plaatsen, desgewenst aangevuld met enkele foto’s uit
onze beeldenbank.
• In overleg ontvangen we u en uw personeel graag in het
gebied voor een actief personeelsuitje: bijvoorbeeld voor het
uitvoeren van buitenklussen zoals het opknappen van hekken
en rasters, snoeien en vuilruimen.

Een stevige basis
De kosten voor aanleg en langjarig beheer van landschapselementen in de Ooijpolder zijn op te brengen met een
landschapsfonds van 4,5 tot 5,5 miljoen euro. Voor het hele
gebied is aanzienlijk meer nodig. Door toezeggingen van
verschillende partijen is al een stevige basis gelegd voor de
vulling van het landschapsfonds:
• ¤ 950.000 is toegezegd door de Minister van VROM;
• ¤ 950.000 is toegezegd door de Provincie Gelderland (Regeling groenblauwe diensten);

Meer weten?m
Als u meer wilt weten over de mogelijkheden om bij te
dragen aan landschapsontwikkeling in Ooijpolder-Groesbeek,
kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting
Landschapskapitaal:
De heer E.J. Mooiweer
Telefoon: 024 - 684 22 94
E-mail: ejmooiweer@nederlandscultuurlandschap.nl
De Stichting Landschapskapitaal (SLK) is opgericht op 13 november 2009 met als doel: het beschermen, ontwikkelen en doen
beheren van groene en blauwe landschapselementen die
behoren tot het Nederlands agrarisch cultuurlandschap. Dit
volgens de richtlijnen van het Deltaplan voor het landschap
van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. SLK kan tevens

• ¤ 1.600.000 stelt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 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 struinpaden en ecologische stroken langs wegen of watergangen. Het
Ministerie van LNV draagt bij aan de proceskosten in het kader
van het programma ‘Investeren in Landschap’.

buiten het voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek investeren in
of bijdragen aan duurzame instandhouding. SLK heeft een ANBIstatus, waardoor zij belastingvrij schenkingen kan ontvangen die
voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn.
SLK is gevestigd op Rijksstraatweg 174, 6573 DG Beek-Ubbergen
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal
Gelderland onder nummer 09209357.
Bijdragen kunnen worden overgemaakt op Rabobankrekening
nummer 104146222.
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de initiatiefnemers
Voorbeeldgebied landschapsontwikkeling 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 Cultuurlandschap, in samenwerking met het
Waterschap Rivierenland, ZLTO en de
ministeries van LNV en VROM.
De initiatiefnemers van het voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek
hebben een stuurgroep ingesteld
om uitvoering te geven aan hun
plannen. De stuurgroep OoijpolderGroesbeek bestaat uit: mevrouw
Pijl, onafhankelijk voorzitter,
voormalig directeur van Geldersch
Landschap en Geldersche Kasteelen;
de heer Keereweer, gedeputeerde
Provincie Gelderland; de heer Wilbers, burgemeester van Ubbergen;
de heer Prick, burgemeester van
Groesbeek; mevrouw SchuurmansWijdeven, burgemeester van Millingen aan de Rijn; de heer Van
der Meer, wethouder van Nijmegen; de heer Gremmen, Heemraad
Waterschap Rivierenland; de heer
Goverde, 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.
Voor meer informatie kunt u tevens
contact opnemen met de stuurgroep
Ooijpolder-Groesbeek via:
De heer T. Arissen, secretaris
Telefoon: 06 - 5240 1019
E-mail: A.A.H.Arissen@minlnv.nl
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