U doet toch ook mee?
Geld geven zonder geld te geven
De Rabo Streekrekening is een direct opvraagbare
spaarrekening met een variabele rente voor ondernemers,
instellingen en organisaties. Voor u als ondernemer of
bestuurder van een organisatie is de Rabo Streekrekening
de ideale manier om op een
eenvoudige manier iets te doen
voor uw directe omgeving
en zo uw maatschappelijke
betrokkenheid te tonen.
Over uw tegoeden op deze
Streekrekening ontvangt u een
variabele marktconforme rente.
Rabobank Rijk van Nijmegen
doneert 5% van de door u ontvangen rente aan de Sichting
Landschapskapitaal voor het project Voorbeeldgebied
Investeren in Landschap Ooijpolder-Groesbeek. U kunt
daarnaast, als u dat wilt, nog een extra bijdrage leveren door
(een deel van) uw rente ook te doneren aan de ontwikkeling
van dit prachtige cultuurlandschap.
Met het openen van een Rabo Streekrekening draagt u met
zichtbaar effect en zonder kosten bij aan de ontwikkeling en
instandhouding van een mooi stukje Gelders landschap.

U spaart met een prima rente en helpt tegelijkertijd mee dit
mooie gebied te ontwikkelen. U bent betrokken en geeft geld
zonder geld te geven.
Samen werken aan een duurzame toekomst.
Dat is het idee.
De Rabobank heeft geen aandeelhouders, maar wel
meer dan anderhalf miljoen leden. Daarom zijn we vooral
gericht op het belang van onze leden en de maatschappij.
De bank zet zich in voor een duurzame samenleving en
duurzaam ondernemen. Met deze Streekrekening wil
Rabobank als coöperatieve partner samen met de Stichting
Landschapskapitaal een bijdrage leveren aan het project
Voorbeeldgebied Investeren in Landschap OoijpolderGroesbeek.
Vraag nu de Rabo Streekrekening aan
Wilt u met uw onderneming of organisatie ook
maatschappelijk verantwoord sparen en
zo een goed en groen doel in uw directe omgeving steunen?
Neem dan contact op met het Zakelijk Loket van Rabobank
Rijk van Nijmegen. Onze ervaren lokale adviseurs van deze
afdeling regelen het graag voor u.

Rabobank Rijk van Nijmegen
Keizer Karelplein 1
Postbus 144
6500 AC Nijmegen

Stichting Landschapskapitaal
Rijksstraatweg 174
6573 DG Beek Ubbergen
(024) 684 22 94

Zakelijk Loket:
(024) 381 86 00
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur

Contactpersoon: dhr. E.J. (Egbert Jaap) Mooiweer

W www.rabobank.nl/rijkvannijmegen
E teambedrijvenadvies@rijkvannijmegen.rabobank.nl

Ooijpolder-Groesbeek

Streek door uw rekening!

Samenstelling bestuur:
Mevr. Janine Pijl (voorzitter)
Mevr. Maartje Bouvy
Dhr. Egbert Jaap Mooiweer (secretaris/penningmeester)
Dhr. Henk Haas
KvK: 09209357
ANBI status sinds 01-01-2010

Rabo Streekrekening
Deze uitnodiging is gemaakt volgens de geldende MVO-richtlijnen van de
Rabobank en gedrukt op milieuvriendelijk papier met het FSC-keurmerk.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Stichting
Landschapskapitaal aan
de slag met OoijpolderGroesbeek:

Het idee is dat we onze
omgeving goed moeten
beheren voor de toekomstige
gebruikers!
Jan Bout:

(CEO Royal Haskoning)
“De Ooij, voor ons allemaal
een visitekaartje!”

Een bijzonder mooi deel van het
werkgebied van onze bank is de Ooijpolder
met zijn agrarisch cultuurlandschap,
uiterwaarden en watergangen. Om dit
zo te houden en zelfs te verbeteren zijn
inzet, samenwerking tussen mensen en
financiële mogelijkheden noodzakelijk.
De Stichting Landschapskapitaal, die de
private gelden voor het landschapsbeheer
in de Ooijpolder beheert, zal in
samenwerking met andere organisaties
werken aan landschappelijke verfraaiing
en recreatieve toegankelijkheid van de

Een voorbeeld voor de
rest van Nederland!

Het gebied Ooijpolder-Groesbeek is
een fraai, afwisselend en uniek gelegen
agrarisch cultuurlandschap tussen
de uiterwaarden van de Waal en de
Nijmeegse stuwwal. Het is een paradijs
voor vogels en op botanisch gebied van
groot belang. Niet verwonderlijk dus dat
het een populair wandel- en fietsgebied is,
met name voor de inwoners van Nijmegen
en omgeving.
Duurzame ontwikkeling en instandhouding van het groene karakter zijn
echter niet vanzelfsprekend onder de
rook van de stad. Daarbij zijn er steeds
minder boerenbedrijven in het gebied
die bovendien alternatieve inkomsten
nodig hebben, willen zij hun bedrijf in
Ooijpolder-Groesbeek rendabel kunnen
voortzetten.
Daarom wordt nu extra aandacht gegeven
aan de versterking van landschappelijke,
ecologische en recreatieve waarden in
het gebied met respect voor agrarisch
ondernemerschap.

Deltaplan landschap
Om ervoor te zorgen dat de agrarische
functie en dus het karakter van het gebied
behouden blijft en verder wordt verfraaid,
is Ooijpolder-Groesbeek in het kader van
het ‘Deltaplan landschap’ aangewezen als
één van de in totaal vier pilotprojecten.
Dit Deltaplan heeft als doel agrarische
gebieden weer aantrekkelijk te maken door
de aanleg en het duurzame beheer van
landschapselementen.
Als ‘voorbeeldgebied’ krijgt OoijpolderGroesbeek een financiële bijdrage van
de ministeries van LNV en VROM, de
Provincie Gelderland en de Postcodeloterij.
Maar die bedragen zijn niet voldoende
om alle ambitieuze plannen te kunnen
verwezenlijken. Dit betekent dat ook
een bijdrage wordt gevraagd van
het bedrijfsleven in het gebied en
de directe omgeving. De Stichting
Landschapskapitaal (SLK) die hiervoor in
het leven is geroepen zal de donaties van
deze private investeerders gaan beheren.
Langjarig beheer
De SLK - opgericht door de Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap -

Ooijpolder. Dit doet zij door met eigenaren
en beheerders van het landelijke gebied
beheer- en herinrichtingsplannen op te
stellen en uit te voeren. Deze investeringen

Ronald Migo:
(Alg. directeur KvK
Centraal-Gelderland)

“De streekrekening stelt
bedrijven in staat deel
uit te maken van een
succesverhaal.”

Janine Pijl:
(Voorzitter bestuur Stichting
Landschapskapitaal)

“Landschappelijk
verantwoord ondernemen,
daar doet u toch
aan mee?”

dragen niet alleen bij aan een mooier en
gevarieerder landschap in onze regio, maar
ook aan de economische ontwikkelingen
op het gebied van toerisme, horeca,

ziet de grondeigenaren als de
belangrijkste steunpilaren van het hele
ontwikkelingsplan Ooijpolder-Groesbeek.
Met de eigenaren worden afspraken
gemaakt over de aanleg van onder meer
extra heggen, moerasoevers, bloemrijke
akkerranden en wandelpaden. Door
de grotere aanwezigheid van dit soort
waardevolle landschapselementen zal
ook de diversiteit aan dieren de komende
jaren verder kunnen toenemen; zo zullen
patrijzen, salamanders, kerkuilen, hazen
en reeën zich in het verbeterde landschap
nog beter thuis gaan voelen.
Uiteraard worden in de contracten ook
goede afspraken gemaakt met betrekking
tot het beheer van het landschap. De
overeenkomsten worden afgesloten voor
de duur van dertig jaar. Dit biedt niet
alleen de grondeigenaar zekerheid, maar
hiermee wordt tevens het duurzame
beheer van het gebied op de lange
termijn veiliggesteld. Op deze manier

profiteren ook toekomstige generaties van
deze landschapsverbeteringen.
Zonder schenking geld schenken
Investeren in het landschap betekent
investeren in de leefbaarheid en de
economie van het eigen werk- en
woongebied. Met de Streekrekening
Ooijpolder-Groesbeek van de Rabobank
kunt u zonder schenking aan de SLK
tóch financieel bijdragen aan de verdere
ontwikkeling van het gebied. Zo maakt
uw bedrijf voor iedereen – klanten,
aandeelhouders, medewerkers – zichtbaar
dat u de instandhouding en verdere
ontwikkeling van dit bijzondere, Gelderse
landschap serieus neemt. Bovendien
heeft u onder meer de mogelijkheid uw
bedrijfsnaam aan het voorbeeldgebied
te verbinden. Op deze manier kunt
u daadwerkelijk inhoud geven aan
‘duurzaamheid’ binnen uw onderneming:
landschap verdient beter!

detailhandel en niet te vergeten de lokale
agrarische bevolking zelf.

De Rabobank is een bank van en voor
mensen, die graag maatschappelijk
verantwoord willen ondernemen. Ik wil
dan ook de Rabo Streekrekening van de
Stichting Landschapskapitaal voor de
duurzame ontwikkeling van de Ooijpolder
warm aanbevelen.

Annemarie Scholtis van den Berg
Directievoorzitter
Rabobank Rijk van
Nijmegen

