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Bijna 500 km groen-blauwe

dooradering
De nota “Natuur voor mensen, mensen voor
natuur” noemt voor “Groen-blauwe
dooradering” een oppervlaktepercentage van
10% van het totale agrarisch cultuurland. In
het deelgebied Ooijpolder gaat het daarbij om
ongeveer 1400 ha, in de Duffelt om 700 ha en
in Groesbeek nog eens 1750 ha, samen 3850
ha. 10% daarvan is dus 385 ha. Omgerekend
naar landschapselementen van gemiddeld ca. 8
m breed levert dat een lengte van ca. 481 km
aan landschapselementen op. Gaan we uit van
een gemiddelde te omaderen perceelsgrootte
van 4 ha, dan zijn er dus bijna 1.000 percelen
en dat betekent dat per perceel ca. 500 m
landschapselement beschikbaar is. Daarmee
zijn dus (afhankelijk van de verhoudingen van
het perceel) ruim 2 zij den te beplanten. De
andere zijden grenzen aan een ander perceel of
bijvoorbeeld aan een weg. 
Hiermee kan dus het gehele gebied worden
ingericht en beheerd met wandelpaden en
landschapselementen (ooijsingels,
wandeldijkjes, verbrede oevers, wandel en
ruigtestroken etc.) in een raster langs de
kavelgrenzen met een gemiddelde maaswijdte
van ca. 200 m. Dat levert ongeveer het
landschap bij Zifflich (in het Duitse deel van
de Duffelt) op zoals dat op de voorplaat is
weergegeven

1 Meerjarig uitvoeringsprogramma

Sporen en projecten

Het uitvoeringsprogramma is uitgewerkt in een groot aantal projecten. Die projecten

zijn weer naar doel en soort (per thema) samengebracht in verschillende sporen.

Deels lopen die sporen uiteen, maar telkens ontmoeten en kruisen ze elkaar. Zo

ontstaat een netwerk van initiatieven en mensen die op allerlei manieren

samenwerken aan het tot stand komen van een herkenbaar en levend landschap.

De spo ren of thema ’s kennen een  groot aanta l kleine proje cten, die we h ier vrij

kleinschalig hebben weergegeven. Soms kunnen meerdere projecten uit eenzelfde of

uit verschillende sporen worden samengevoegd tot een projectcluster, die als een

geheel wordt georganiseerd en uitgevoerd. De structuur van die projectvoorstellen

moet dan ook vooral worden gezien als een verzameling suggesties voor aanpak. Ze

zijn geen doel op zichzelf en als er initiatieven uit het gebied komen met

vergelijkbare doelen moet daar flexibel op ingespeeld worden. Wel dient de

samenwe rking via Land schapson twikkelingsplan  en Landsc hapsfond s tot uiting te

komen in beeldmerk en publiciteit. Als een bank op een uitzichtplek is aangelegd

vanuit het Landschapsfonds, dan moet dat herkenbaar zijn. Evenzo geldt dat voor

een boekje waarin de Juwelen van het Rijk worden beschreven. Er moet dus een

beeldmerk kom en voor projecten  van het Landschap sfonds.

De vorm is flexibel, maar het doel moet gehaald worden, daar bindt een groot aantal

organisaties zich aan.

We onderscheiden de volgende sporen:

o Spoor g: Groen-blauwe dooradering:

bouwt voort op de Proeftuin Ooijpolder-Groesbeek in de Verkenning G roene

Diensten, waarin gezocht wordt naar een netwerk in het landschap voor groen en

(wandel)verbindingen door agrarisch landschap, inclusief koppelingen met

dorpen , met de stad N ijmegen en  met ander e landscha ppen. In to taal zijn er in

het gehele gebied bijna 500 km (!) aan lijnvormige landschapselementen

gepland, variërend van ruigtestroken tot brede, multifunctionele elementen met

natuurvriendelijke oevers, wandelpaden, ruigte of bloemrijk grasland en

opgaande ha gen of houtsingels.

o Spoor j: Juwelen va n het Rijk:

op zoek naar de wortels: dragers van cultuurhistorie, zoals grafheuvels, kastelen,

kerken, maar ook dijken en sluizen, oude boerderijen en steenovens; en dragers

van bijzo ndere natuu r, zoals doo rbraakko lken, erosied alen, stuifheuvels. W e

zoeken ze op, maken ze als het even kan zichtbaar en maken de schatkaart, zodat

iedereen die dat wil, ze kan ontdekken. Zo wordt behoud gecombineerd met

educatie en  recreatie

o Spoor n: “Nieuwe meenten” en “nieuwe erven” voor uitstraling en

identiteit :

inpassen van wonen en werken op het platteland, zo dat de identiteit van het

landschap wordt versterk t in plaats van aangetast

o Spoor w: Stapelen met water:

waterbeheer combineren met andere functies, zoals wonen en agrarische



6 Meerjarig uitvoeringsprogramma Regionaal landschapsontwikkelingsplan voor de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen

productie in waterlandgoederen, of ecologische oevers en wandelpaden langs

watergangen

o Spoor z: Land in zicht:

wat willen we zien, wat willen we niet zien in het landschap? Waar moet het

open blijven (of worden), waar willen we het landschapsbeeld liever wat

aanpasse n. Hoe ge ven we de  wegenstructu ur in het gebied  accent.

o Spoor d: Das op het spoor:

de ecologische structuur in het landschap: herstel van aaneengesloten natuur en

van verbindingen tussen verschillende leefgebieden, natuurlijk niet alleen voor

dassen, maar ook voor reeën, misschien zelfs ooit voor edelherten, voor

amfibieën en reptielen, voor vissen, voor planten, vlinders en andere

ongewervelden en waar het maar even kan ook voor mensen.

o Spoor c: Houd elkaar op de hoogte en werk samen!:

Comm unicatie is één va n de spee rpunten gew eest bij de o pzet van d it

landschapsontwikkelingsplan. Dat zal zo moeten blijven voor een goede

uitvoering. Het is daarom van belang op verschillende niveaus, maar in ieder

geval ook  voor de b ewoners e n bezoe kers, te laten zien  wat er gebe urt op dit

gebied, zodat het ontstane enthousiasme verder groeit, net als het

landschap sfonds, de b etrokkenh eid van de  streek en da armee de  identiteit.

Uit deze beschrijvingen blijkt dat er veel raakvlakken zijn tussen de verschillende

sporen.

Bij de projectbeschrijvingen is verder een indeling per deelgebied (Ooijpolder,

Duffelt, Groesbeek) gemaakt. In de Duffelt en in Groesbeek liggen natuurlijk veel

grensoverschrijdende verbanden. In die gevallen waar dat al in de aard van het

project besloten is, zijn deze projecten in meerdere deelgebieden vermeld, zodat het

uitvoeringsprogramm a voor de verschillende  deelgebieden afzo nderlijk te lezen is.

Voor b uurgemee nten, waaron der Nijm egen en K ranenbur g, zijn uit de aar d van dit

landschapsontwikkelingsplan niet afzonderlijk projecten zijn vermeld. Er zijn echter

zeer veel raakvlakken en grensoverschrijdende verbanden. Ook hier zijn projecten en

initiatieven “van over de grens” natuurlijk van harte welkom.

Rolverdeling tussen partijen bij de uitvoering

De realisatie van de doelstellingen in het landschapsontwikkelingsplan

Ooijpo lder-Duffelt-G roesbee k vindt dus p laats door v ia diverse sp oren pro jecten uit

te voeren. Daarbij is het van groot belang dat alle betrokken partijen goed

samenwerken. Dat betekent dat ze naar profijt en draagkracht bijdragen aan de

cofinanciering van de projecten. De gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen

aan de Rijn zijn verantwoordelijk voor de planvorming van het

Landschapsontwikkelingsplan. De verantwoordelijkheid van de cofinanciering van

de voor gestelde pro jecten ligt veel b reder. 

Bewoners van deze gemeenten maar ook de vele bezoekers uit de omringende

gemeenten en toeristen van verder weg, hebben profijt van een aantrekkelijke

inrichting en een betere toegankelijkheid van het landschap waar zij van genieten.

Dat vergt veel onderhoud van de landschapselementen, van het padenstelsel en van

de archeologische en  cultuurhistorische objecten langs de re creatieroutes.

Belangrijk is dus om tussen betrokkenen goede afspraken te maken over taken en

verantwoordelijkheden en de verdeelsleutel voor de cofinanciering.

Daartoe brengen we een tweedeling aan in de type projecten:
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1. de proje cten die pas sen binnen h et concep t van groene  en blauwe d iensten dat in

het experimentele project Verkenning Groene Diensten wordt ontwikkeld,

worden uit het op te richten landschapsfonds betaald. Het gaat dan om aanleg en

onderhoud van landschapselementen, deels gecombineerd met recht van overpad

(toegankelijkheid);

2. overige landschapsprojecten waarvoor de verantwoordelijkheid bij andere

partijen ligt.

Voor veel projecten in het uitvoeringsprogramma staat het landschapsfonds als de

initiatiefnemer ge noemd. D at betekent  nie t  altijd dat het fon ds verantwo ordelijk is

voor de uitvoering van het project. Voor projecten die vallen onder groene en

blauwe diensten, dus waarvoor met het fonds een contract wordt afgesloten, is het

fonds inderdaad verantwoordelijk. De eenmalige kosten voor inrichting zijn steeds

voor het fonds. Voor het beheer worden beheerscontracten afgesloten tussen het

fonds en de grond eigenaar. Dit vergt een continue ge ldstroom om aa n de jaarlijkse

kosten te kunnen betalen.

Voor andere projecten  opereert het fonds als aanjager, spreekt partijen op hun

verantwoordelijkheid aan, brengt partijen en mensen met elkaar in contact en zorgt

dat aan de start van een project duidelijk is wie de initiatiefnemer is en dus de

eindverantwoordelijkheid voor dat project heeft. Vaak zal het om projecten gaan met

een grote eenmalige investering en vrij lage jaarlijkse onderhoudskosten

Het landsc hapsfond s heeft naar ver wachting een  onafhanke lijk stichting als

uitvoerende orgaan. H et stichtingsbestuur wordt ondersteund  door 2 med ewerkers.

Een belangenmakelaar, die fondsen werft, de uitvoering van nieuwe projecten

bevordert (aanjag er) en lopende pro jecten bewaakt en lijntjes legt tussen de diverse

betrokken partijen/personen. Een gebiedsmakelaar die de beheersovereenkomsten

voorbereidt voor het bestuur. Het streven is dat zowel overheden en particulieren

geld inleggen in het fonds voor de projecten voor groen-blauwe dooradering (PPS).

Daarnaast zal de financiering van projecten gebeuren door cofinanciering van rijk,

provincie, gemeenten (ook Nijmegen), recreatieschap Nijmegen e.o., waterschap

Rivierenland, ondersteund met Europees geld. De provincie heeft een organisatie op

poten gezet voor de uitvoering van het gebiedsgericht beleid. Jaarlijks wordt het

Provinciale Uitvoeringsprogramma (PUP) vastgesteld waarin de verdeling van

middelen via cofinanciering door Brussel, rijk en provincie is vastgelegd. Het PUP

kent een aantal thema's waar een deel van de projecten in het

Landschapsontwikkelingsplan ondergebracht kunnen worden. Het gaat om de

thema's: communicatie en bewustwording; natuur en landschap; duurzaam

waterbeheer en recreatie en toerisme.  Elke regio heeft een eigen Programmabureau,

waar projectvoorstellen kunnen worden ingediend. Voor deze regio is dat het

Programmabureau Rivierengebied. De projecten worden voor advies voorgelegd aan

de streekcommissie Rivierengebied Oost, waarin diverse instanties en overheden

verenigd zijn. De streekcommissie adviseert aan Gedeputeerde Staten over de

projecten. Voor de betreffende projecten in het uitvoeringsprogramma is aangegeven

welk thema van het PU P het meest passend  is.

Incidenteel kunnen, zeker in de startfase, afzonderlijke projecten samen met

particulieren  worden ge cofinancierd . Het streven  is echter om, z eker in de to ekomst,

zoveel mogelijk projecten ter versterking van de ruimtelijke en landschappelijke

kwaliteit van het lan delijk gebie d via het land schapsfon ds te laten lop en. Dat kan  als

het lukt om hie rin brede, co ntinue geldstro men te gene reren. 



8 Meerjarig uitvoeringsprogramma Regionaal landschapsontwikkelingsplan voor de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen

Een van die geldstromen kan 'rood voor groen' zijn (verevening). Dat betekent dat

bij een ingreep in het landschap, bijvoorbeeld nieuwbouw in het landelijk gebied,

een tegenprestatie in geld wordt gevraagd voor kwaliteitsversterking van het

omringend landschap. Dat geld zou dan in het landschapsfonds kunnen worden

gestort. Er zijn meer vormen van verevening mogelijk bijvoorbeeld bij 

delfstofwinning, waterwinning en recreatie.

Een apart vraagstuk is hoe de afstemming zal plaats vinden tussen het Programma

Beheer van LNV en het landschapsfonds. De doelen zijn inhoudelijk op elkaar

afgestemd. De subsidieregelingen SN en SAN die het rijk in het kader van

Programma Beheer voor particulier beheer heeft ingesteld, zijn ook in dit gebied

voor bepaalde pakketten opengesteld. We willen echter voorkomen dat er voor

vergelijkba re “diensten”  verschillende  financieringsco nstructies word en toegep ast.

Aan de andere kant richt het landschapsfonds zich uitsluitend op groenblauwe

dooradering in het agrarisch cultuurlandschap dus op lijnen/zones tot zo'n 20 meter

breed en punten tot ca. 50 are.  Aaneengesloten vlakken voor weidevogelbeheer,

moerasvegetatie e.d. dienen vooralsnog via Programma Beheer te worden

gefinancierd. Anders zou de pot voor groenblauwe dooradering te zeer verdunnen.

Tijdens de experimenteerperiode willen we dit soort problemen praktisch oplossen.

Hetzelfde geldt voor het soortenbeleid. Bij de aanleg van groenblauwe dooradering

wordt bij de keuze van het beplantingsassortiment en de structuur gekeken naar de

landschappelijke karakteristieken, maar ook naar de ecologische bijdrage die de

elementen kunnen leveren aan de kenmerkende flora en fauna van het agrarisch

cultuurlandschap. De toename van de biodiversiteit is een bedoelde bijwerking van

de kwaliteitsversterking van het landschap. Dit laatste hoort bij de doelstellingen van

het landschapsfonds. Dat is anders dan een gericht soortenbeleid, waarbij een

biotoop voor bepaalde (zeldzame en/of bedreigde) doelsoorten doelbewust wordt

ingericht. Dat stelt veel hogere eisen. Dan wordt gebruik gemaakt van de

financieringsstromen die daarvoor beschikbaar staan zoals het Fonds Vernieuwing

Landelijk Gebied van de provincie.

Naast geld  kan er ook  “in natura” wo rden bijge dragen. W e denken  dan aan he t vele

werk dat wordt verzet door plaatselijke organisaties als de Vereniging voor

landschapsbeheer Groesbeek-Ooijpolder “De Ploegdriever”, de Stichting Landschap

Ooijpolder Groesbeek (SLOG), Terra Vita, plaatselijke organisaties voor natuur- en

landschap(sbeheer) zoals het IVN, de Werkgroepen Milieubeheer Groesbeek en

Nijmegen en omgeving, de Heemkundekringen, ondernemerskringen en  Stichting

Platform Toerisme Ubbergen. Maar o ok de Stichting Landschapsbeheer Gelderland

is op allerlei fron ten actief. 

Al deze activiteiten vragen om afstemming willen ze doeltreffend en doelmatig zijn.

De Ploegdriever wil  gaan fungeren als aanbieder van groene diensten. In die rol

werken ze al samen met het WNF/St. ARK aan projecten in het gebied. Straks wordt

dit verbree d naar sam enwerking m et het landsch apsfonds . De SLO G wil straks als

eigenaar/beheerder rechtstreeks contracten met het landschapsfonds gaan afsluiten.

Met de grote terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Het Gelders

Landschap en Natuurmonumenten wil het landschapsfonds ook samenwerken.

Immers de projecten in het Landschapsontwikkelingsplan zijn gebaseerd op de

filosofie van vergroten, versterken en verbinden van grote en kleine natuurgebieden

tot een samenhangend stelsel, waarbij de groenblauwe dooradering de haarvaten van

het systeem betreft. Door deze groenblauwe dooradering kunnen de planten en
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dieren  tussen natuurgebieden uitgewisseld worden, waardoor er gezonde,

levensvatbare populaties ontstaan. Dus ook de “grote jongens” onder de

natuurbeheerders hebben belang bij het leveren van groene en blauwe diensten door

particulieren in het agrarisch cultuurlandschap. We verwachten van hen dan ook een

inhoudelijke en in de toekomst wellicht ook een financiële bijdrage aan projecten.

Het realiseren van de doelstellingen van het Landschapsontwikkelingsplan gebeurt

via projecten in diverse sporen. De sporen worden via projectplannen uitgevoerd.

Voor zover er binnen een project ook bestaande landschapselementen voorkomen,

waaronder waardevolle solitaire bomen, worden deze in het uitvoeringscontract

meegenomen en wordt het onderhoud uit het fonds gefinancierd.

Er worden in het kader van het landschapsfonds geen uitvoeringscontracten

afgesloten enkel voor bestaande landschapselementen en solitaire bomen. Voor

zover gem eenten dat als o nderdee l van hun land schapsbe leid blijven d oen, diene n zij

dat via hun eigen gemeentelijke subsidieregeling te realiseren.

Daar waar sprake is van groen-blauwe diensten, die bijdragen aan de taken van het

waterschap als waterbeheerder, zal het waterschap worden gevraagd bij te dragen

aan een nog overeen te komen gedeelte van de uitvoeringskosten (blauwe diensten).

Rijk,  provincie en gemeenten zullen worden aangesproken op hun

verantwoordelijkheid als wegbeheerder met voorstellen om met het bermbeheer en

beplanting langs hun wegen aan te sluiten bij de landschapsvisie van het

Landschapsontwikkelingsplan. Te overwegen valt dit onderhoud en de bijbehorende

financiën bij het fonds onder te brengen.

In het uitvoeringsprogramma is een  prioritering aangegeven, die voortkomt uit de

subsidievo orwaarde n van de B eschikking O ntwikkeling La ndschap pen. Daa rin is

aangegeven dat voor de eerste 2 jaar (korte termijn) in het uitvoeringsprogramma

een onderbouwing van de beoogde financiering moet worden gegeven, met een

doorkijk naar de voorzetting in 10 jaar.

De voorbeeldprojecten en kansrijke projecten met accent op het vergroten van de

toegankelijkheid van het platteland, hebben naar verwachting een positieve

uitwerking op de betrokkenheid van het publiek. Hiervan verwachten we derhalve

veel spin-off voor de beoogde fondswerving. Deze zijn daarom voor de eerste twee

jaar gepland. De andere projecten komen later. Ze zijn vooral begroot op basis van

een inschatting van eenmalige kosten en het eventuele jaarlijkse onderhoud. Daar we

niet weten wanneer met een dergelijk project gestart kan worden zijn de cijfers dus

vooral indicatief voor de fondswerving.

De peildatum voor de projecten is mei 2004. De beschrijving van de

voorbeeldprojecten Kasteelsche Hof en Zeelandsche Hof is in juli 2004 nog

aangepa st.
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 Naast de verbindingen op Ubbergs
grondgebied is er ook sprake van een gewenste
verbinding tussen de Waalkade en het Ooijse
Schependom. Deze ligt geheel op Nijmeegs
grondgebied en verbindt het stadshart
rechtstreeks met de Ooijpolder.

Deelgebied O: Ooijpolder

Spoor Og: Groen-blauwe dooradering

Project Og1: Trek over uit Nijmegen
Momenteel zijn de verbindingen tussen Nijmegen en de Ooijpolder geconcentreerd

op twee routes: de Ooijse Bandijk en de St. Hubertusweg bij Beek. Dit wordt voor

een belangrijk deel veroorzaakt doordat Het Meertje de toegang tot de Ooijpolder

belemmert. Ook de Nieuwe Ubbergseweg (N325) is echter een barrière.

Er is beho efte aan (minste ns) twee nieuw e verbindin gen over H et Meer tje: 

o de ene (ongeveer) op de plaats van het oude St. Jorisbruggetje, waar een

verbinding kan komen tussen de Beekmansdalseweg en de Dijkgraaf van

Wijckw eg aan de n oordka nt van het M eertje. He rstel van het ou de St.

Jorisbruggetje zou hier cultuurhistorisch en functioneel het mooist zijn, maar een

trekpontje kan ook aan de behoeften voldoen. Het doodlopende stuk van de

Rijksstraatweg zou (in afwachting van een “transferium” bij het Hollandsch-

Duitsch-gemaal) kunnen worden benut als kleinschalig transferium voor

bezoek ers van de O oijpolde r die per au to komen . Aandac htspunt is de ve iligheid

bij de oversteek over de N325. Hierover dient overleg gevoerd te worden met

dewegbeheerder (Provincie Gelderland) i.v.m. voorzieningen.

Er ligt al een initiatief van het Platform Toerisme in de Gemeente Ubbergen om

de mogelijkheden van een oeververbinding op dit punt te onderzoeken.

o de tweede mogelijkheid is waarschijnlijk eveneens een historische verbinding.

Deze ligt ter hoogte van Persingen. Er kan hier misschien gebruik worden

gemaakt van de gronden langs de nieuwe Beekse Beek en van het bestaande pad

vanaf de Kasteelse Laan langs de waterkerskwekerij De Klispoel. Ook kan de

oversteek v an de N3 25 (ook  hier aanda chtspunt veiligh eid) gelegd  worden b ij

het dorpshuis (Ubbergsedijk) naar het landbouwweggetje parallel aan de N325.

Een verbinding naar Persingen kan ook een impuls geven aan bijvoorbeeld het

bezoek van de exposities en wellicht een horeca-voorziening.

Ook hier  is reeds een initiatie f, in dit geval van he t IVN, vo or een rou te waarbij

ook aandacht besteed wordt aan natuur- en cultuurhistorische waarden.

o Een derde gewenste verbinding over het Meertje bevindt zich geheel in de

Gemeente Nijmegen: van de Waalkade naar het Ooijse Schependom.

Trekp ontjes moe ten voldoe n aan de eise n in het Attractieb esluit.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: St. Platform Toerisme Ubbergen (trekker), IVN (trekker),

grondeigenaar, Terra Vita, Gemeente Ubbergen, Waterschap

Rivierenland, Provincie (wegbeheerder N325), Gem. Nijmegen

Financiering: PUP-thema 5: recreatie en toerisme. Platform Toerisme Ubbergen,

Gemeente Ubbergen, gemeente Nijmegen (G IOS), Platform

LAW,  SGB, Interreg, provinciale fietsregeling en SEO

Kosten éénmalig: € 124.0 00,-

Kosten jaarlijks: €   9.000 ,-

Prioriteit: korte termijn
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Project Og2: Startproject Proeftuin Kerkdijk
Het talud op een deel van de schilderachtige Kerkdijk in Wercheren is in het kader

van de start van de Proeftuin Ooijpolder - Groesbeek onder natuurvriendelijk beheer

gebracht. Daarbij is deze onder meer voorzien van een meidoornhaag. Het is de

bedoeling dat de haag als gelegde heg zal worden beheerd. Aanleg is al gebeurd,

maar het beheer van het gehele talud zal via het Landschapsfonds plaats gaan vinden.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: De Ploegdriever (trekker), grondeigenaar, wegbeheerder

(Geme ente Ubb ergen), 

Financiering: Landschapsfonds

Kosten éénmalig: reeds uitgevoerd

Kosten jaarlijks: €  946,-

Prioriteit: korte termijn

Voorbeeldproject Og3: Kasteelsche Hof
De Kasteelsche H of is een landbouwb edrijf (voornamelijk akke rbouw) met daarn aast

stalhouder ij en koetsenv erhuur. Op  het bedrijf ligt d e kasteelplaa ts van het oud e Huis

Ooij. Het kasteel zelf is verdwenen, maar de gebouwen van de voorburcht zijn nog

aanwezig. Deze locatie vormt samen met het Middeleeuwse kerkje en de

kronkelen de lage dijk en aan de S pruitenkam p en Hez elstraat een ze er schilderac htig

gebied.

Voor de Kasteelsche Hof in Ooij wordt momenteel een landschapsplan opgesteld en

uitgevoerd. Het plan kan onderdeel gaan uitmaken van het Rondje Ooij en van het

project Op Pad naar Ooij. In de toekomst is het eventueel ook mogelijk om een

recreatieve verbinding te leggen tussen de Hezelstraat en Leuthsestraat. Het

landschappelijke ontwerp is inmiddels vastgesteld en bestaat uit de aanleg van

ongeveer 1800m hagen, 125m knotbomenrij, en 1300m gecombineerd wandelpad

met karrenspoor in bloemrijke graslandstroken. Daarnaast wordt een oude

meidoorn-scheerhaag van 380m, langs de oude rivierdijk (Hezelstraat) in ere

hersteld door de resterende fragmenten aan te vullen met nieuwe aanplant. Het totaal

van de te ontwikkelen landschapselementen beslaat 1,1 hectare.

Initiatiefnemer: Landsch apsfonds , 

Betrokkenen: grondeigenaar (trekker) omwonenden, gemeente Ubbergen

Financiering: PUP -thema 5: rec reatie en toer isme, Land schapsfon ds, provinc ie

cultuurtoerisme en Belvoir.

Kosten éénmalig: € 14.00 0,-

Kosten jaarlijks: € 4.400 ,-

Prioriteit: korte termijn

Project Og4: Voedsel voor natuur
Min of meer parallel met de Proeftuin Ooijpolder - Groesbeek en de Verkenning

Groene Diensten is er ook een initiatief ontstaan vanuit het Wereld Natuur Fonds en

Stichting Ark om in de strook tussen  de stuwwal bij Beek e n de natuurontwikkelings-

gebieden in de Millingerwaard een proefproject op te zetten waarin agrarische

onderne mers marktc onform na tuur gaan pr oducere n, boveno p hun norm ale

agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast wordt wandelrecreatie nagestreefd.

Het is de bedoeling dat bij het slagen van dit project ook elders in Europa

soortgelijke  projecten  worden o pgezet.

Het streefbeeld gaat uit van een extensievere bedrijfsvoering waarin op de drogere



Omarm de veelkleurigheid, herstel de verbanden 13

gronden struwelen aanw ezig zijn op extensief begraasd e gronden, naast

braakliggende stukken akker. Op de lager liggende gronden zou water langer

vastgehouden moeten worden, in combinatie met extensieve begrazing van zowel

boerenland als natuurterreinen. Zie ook project On5 Thornse molen en Od5

Ecologische verbinding Duivelsberg - Millingerwaard)

Initiatiefnemer: Stichting Ark en Ploegdriever

Betrokkenen: grondeigenaren, La ndinrichting, Wereld N atuur Fonds,

Landsch apsfonds , gemeente, 

Financiering: Wereld Natuur Fonds 50% en Landschapsfonds 50%

Kosten éénmalig: Landinrichting en WNF

Kosten jaarlijks: € pm

Prioriteit: korte termijn

Project Og5: Op pad naar de Groenlanden
Dit is een typisch project voor het Landschapsfonds. Het gaat om de aanleg van

(minimaal) twee wandelverbindingen tussen de Dijkgraaf Van Wijckweg en de

buurtschappen Tiengeboden en Groenlanden langs de Ooijse Bandijk. Hierbij dienen

bij voorkeur ook landschapselementen te worden aangelegd in de vorm van

Ooijsingels (drogere terreinen) en wandeldijkjes (natte terreinen, bijvoorbeeld langs

het Meertje). Er dient een aansluiting te komen op één van de nieuwe

oeververbindingen over het Meertje en op paden door De Oude Waal en langs de

Bisonbaai, waar Staatsbosbeheer werkt aan een rondwandelmogelijkheid. De

Groenlanden zelf zijn niet toegankelijk vanwege de functie als rustgebied. Waar de

wandelpaden door de kom en weidevogelgebieden lopen dient aandacht te zijn voor

openheid en rust in de broedtijd.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: Grond eigenaren, S taatsbosb eheer, IV N, W aterschap g emeente

Financiering: Landschapsfonds en Staatsbosbeheer (trekker deel Bisonbaai),

PUP thema 5: toerisme en recreatie. SEO, SGB.

Kosten éénmalig: €  67.00 0,-

Kosten jaarlijks: €   6.600 ,-

Prioriteit: korte termijn

Project Og6: Op pad naar Ooij
Het gaat o m de aanle g van een wa ndelverb inding tussen U bbergen  en Ooij via

Persingen. Dit pad gaat door het hart van het Circul van Ooij (komgebied). Hier

dienen da n ook land schapselem enten te word en aangele gd in de vo rm van wan del-

dijkjes, zo mogelijk ook met verbrede oevers, zodat er ook ecologische meerwaarde

ontstaat en er waterretentie kan plaatsvinden. Er dient een aansluiting te komen op de

nieuwe oeververbinding over het Meertje en op de rest van het netwerk van wegen

en pade n in de Oo ijpolder. W aar de wan delpade n door d e kom en w eidevoge l-

gebieden lopen dient aandacht te zijn voor openheid en rust in de broedtijd.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: Grond eigenaren, W aterschap I VN,, gem eente

Financiering: Landschapsfonds, PUP thema 5: toerisme en recreatie. SEO, SGB.

Kosten éénmalig: €  85.50 0,-

Kosten jaarlijks: €  6.600 ,-

Prioriteit: gedeelte naar Persingen op korte termijn; door het  Circul later
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Project Og7: Op pad tussen Beek, Wercheren en Erlecom
Afhankelijk van de mogelijkheden bij particulieren kan dit pad lopen via het

Wijlerbergmeer en een stukje van het fietspad naar de Thornse Molen. Bij de

wetering zou een oeververbinding moeten komen en het pad moet dan doorsteken

naar het noo rden. 

Een alternatief is een pad ten westen van het sportpark dat dan het Meertje zal

moeten kruisen. Tussen Wercheren en Erlecom loopt een bestaand landweggetje dat

de Ooijse G raaf kruist. Landschapselementen  dienen hier te bestaan uit ooijsingels.

In de omgeving van het Meertje liggen wandeldijkjes en hun varianten meer voor de

hand. Dit project is goed te combineren met project Og4 Voedsel voor natuur.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: Grondeigenaren, Waterschap, De Ploegdriever, gemeente,

Landinrichting

Financiering: Landschapsfonds, PUP thema 5: toerisme en recreatie. SEO, SGB

Kosten éénmalig: € 67.000,-    incl. trekpontje)

Kosten jaarlijks: €   9.600,-  (incl.  onderhoud trekpontje)

Prioriteit: korte termijn

Project Og8: Op pad tussen Tiengeboden en Wercheren
Het gaat om de aanleg van een west-oost gerichte wandelverbinding door het Circul

van Ooij (komgebied). Hier dienen dan ook landschapselementen te worden

aangelegd in de vorm  van wandeldijkjes, zo m ogelijk ook met verb rede oevers,

zodat er ook ecologische meerwaarde ontstaat en er waterretentie kan plaatsvinden.

Er dienen  aansluitingen te ko men op d e rest van het ne twerk van we gen en pad en in

de Ooijpolder.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: Grond eigenaren, W aterschap,., IV N, geme ente

Financiering: Landschapsfonds, Waterschap, PUP thema 5: toerisme en

recreatie. SEO, SGB.

Kosten éénmalig: € 114.0 0,-

Kosten jaarlijks: €  8.800 ,-

Prioriteit: uiteinden op  korte termijn , gedeelte tusse n Koud edijk en St.

Hubertusweg later

Project Og9: Rondje Ooij/aanvulling ecologische verbinding
Doel van dit project is de mogelijkheid uit te breiden voor de mensen in Ooij om een

rondje om te lopen. Dit kan misschien worden gecombineerd met het versterken van

de ecologische verbinding van de Ooijse Graaf, die hier direct langs de

noordoostrand van het dorp loopt. Er zijn verschillende mogelijkheden voor

uitbreiding van mogelijkheden. De eerste loopt vanaf de nieuwe huizen bij de

Marialaan en het industrieterrein via een bosje met kleiput, langs de sportvelden naar

het verlengde van de Koningin Julianalaan. Een verdere mogelijkheid is om deze

verbinding door te trekken naar de Spruitenkamp. Zeker als hier ook ecologische

voorzieningen worden getroffen in de vorm van struweel (ooijsingels) en plasbermen

kan de hier nog missende schakel in de ecologische verbinding van de Ooijse Graaf

naar de Groenlanden worden ingevoegd. Dit project kan worden ingevoegd in het

Project Ooijse Meent, waarbij een “nieuwe meent” of werklandgoed kan ontstaan.
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 Volledige  groen-blauwe dooradering
 De nota "Natuur voor mensen, mensen voor
natuur" noemt voor "Groen-blauwe
dooradering" een oppervlaktepercentage van
10% van het totale agrarisch cultuurland. In
het deelgebied Ooijpolder gaat het daarbij om
ongeveer 1400 ha. 10% daarvan is dus 140 ha.
Omgerekend naar landschapselementen van
gemiddeld ca. 8 m breed levert dat een lengte
van ca. 175 km aan landschapselementen op.
Gaan we uit van een gemiddelde te omaderen
perceelsgrootte van 4 ha, dan zijn er dus ca.
350 percelen en dat betekent dat per perceel
ca. 500 m landschapselement beschikbaar is.
Daarmee zijn dus (afhankelijk van de
verhoudingen van het perceel) ruim 2 zijden te
beplanten. De andere zijden grenzen aan een
ander perceel of bijvoorbeeld aan een weg. 
 Hiermee kan dus de gehele Ooijpolder worden
ingericht en beheerd met wandelpaden en
landschapselementen (ooijsingels,
wandeldijkjes, verbrede oevers, wandel en
ruigtestroken etc.) in een raster langs de
kavelgrenzen met een gemiddelde maaswijdte
van ca. 200 m

Bewoners van Ooij dienen zoveel mogelijk bij dit project te worden betrokken.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeigenaren, bewoners van Ooij, Landinrichting, Gemeente,

Waters chap, gem eente, Te rra Vita

Financiering: Landinrichting en gemeente (aanleg), Landschapsfonds (beheer),

PUP thema 5: toerisme en recreatie. SEO, SGB.

Kosten éénmalig: €  33.50 0,- 

Kosten jaarlijks: €    1.980,- (beheer)

Prioriteit: korte termijn

Project Og11: Bestaande landschapselementen
Doel van dit project is de bestaande landschapselementen te inventariseren en de

kwaliteit vast te stellen (t.b .v. monitoring ) en waar m ogelijk ond er te brenge n in

projecten van het Landschapsfonds. Wanneer voor een of meer bedrijven een

projectplan wordt gemaakt, zal ook herstel en beheer van bestaande elementen in het

uitvoeringscontract worden opgenomen.  Achtergrond is mede dat eigenaren die tot

nu toe dez e landschap selementen  in stand geho uden heb ben zeke r niet benad eeld

mogen worden ten opzichte van eigenaren die dat niet gedaan hebben. Bovendien

kunnen bestaande elementen door hun reeds doorgemaakte ontwikkeling  een hogere

waarde voor landschap en ecologie hebben, dan nieuw aan te leggen elementen.

Door a an te sluiten bij pr ojecten za l geprobe erd word en de land schapselem enten te

ontsluiten voor wandelaars.

Een ander aandachtspunt is welke elementen wel en welke niet passen binnen de

doelstellingen van het Landschapsontwikkelingsplan. In de inventarisaties zijn

bijvoorbeeld populierenrijen, elzensingels, wegbeplantingen, solitairen en groepen,

erfbeplantingen en boomgaarden opgenomen. Criterium is dat er een duidelijke

verwantschap moet zijn met de karakteristieke begroeiing in het omringende

landschap dan wel de elementen die in het Landschapsontwikkelingsplan voor het

deelgebied worden aanbevolen.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: Gemee nte (trekker), gr ondeigen aren, Land inrichting, W aterschap, 

gemeente

Financiering: Landschapsfonds binnen projecten, Gemeente daar buiten.

Kosten éénmalig: € 28.00 0,-

Kosten jaarlijks: €  7.040 ,--

Prioriteit: doorlopend

Project Og12: Overige groen-blauwe dooradering Ooijpolder en Polder van Beek
Doel van dit project is om de wandelpaden en landschapselementen zo uit te breiden

dat er een dicht net ontstaat van wandelmogelijkheden en ecologische verbinding.

Daarbij zullen niet overal alle verschillende functies van de dooradering aan bod

hoeven te komen. Er kunnen in dit kader (opgaande) landschapselementen worden

aangelegd  met of zond er pad, afha nkelijk van wie  zich aandie nt en wat die

grondeigenaar wil. De voortgang van dit project hangt dus af van de kansen die zich

aandienen. De ervaring leert dat dit in het sociale netwerk van de grond wordt getild.

het vergt dus alertheid van de geb iedsmakelaar van  het landsc hapsfonds.

Ze zullen stee ds worde n meegen omen in ee n landschap sbedrijfspla n, wanneer d it

voor een grondeigenaar wordt opgesteld.
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Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeig enaren, La ndinrichting, G emeente, W aterschap, 

Financiering: Landschapsfonds, Landinrichting, Gemeente, PUP thema 5:

toerisme en recreatie. SEO, SGB

Kosten éénmalig: € 910.000

Kosten jaarlijks: € 158.400

Prioriteit: doorlopend

Project Og13: Ooijruiter
In de Ooijpolder is in toenemende mate behoefte aan ruiterpaden. Niet alleen is er

een stalhouderij (Kasteelse Hof), vanwaar tochtjes gemaakt kunnen worden buiten de

omheind e ruimten, ma ar ook va naf de stuwwa l is er steeds me er behoe fte om te

paard het gebied in te trekken. In navolging van bijvoorbeeld de Veluwe-trail zouden

ook lange-afstands-ruiterpaden kunnen worden ontwikkeld, waarbij relatief

gemakke lijk ook Du itsland (Reich swald) en L imburg kun nen word en aangeta kt.

Voorlo pig wordt ge zocht naar  mogelijkhe den om d e groen-bla uwe doo radering te

combineren met ruiterpaden, zoals dat ook gebeurt met voetpaden. Daarnaast kunnen

bestaande rustige wegen met niet te smalle bermen in de route worden opgenomen.

Een combinatie van ruiter- en wandelpaden is niet aan te bevelen. De paden worden

door de paarden kapot gelopen, en paarden zijn vaak schrikachtig. Wandelaars

kunnen onrustig worden van een paard dat vlak langs hen passeert, zeker als een

ruiter de ged ragsregels ne geert en niet stap voets nade rt.

Initiatiefnemer:  Paardensportondernemers

Betrokkenen: grondeigenaren, Gemeente, Waterschap, Terra Vita, VVV  Rijk

van Nijmegen

Financiering: Landschapsfonds (groen-blauwe dooradering en recht van

overpad ), PUP -thema 5: rec reatie en toer isme, SGB , provincie

(SEO), Interreg, paardensportondernemers

Kosten éénmalig: € 50.000

Kosten jaarlijks: €  2.500

Prioriteit: later

Project Og14: Spierkracht op wielen
De Ooijpolder is al jarenlang een geliefd oord om er per fiets op uit te trekken.

Voora l vanuit Nijme gen trekken  velen op vr ije dagen d e polder in . Het laatste

decennium  is daar een gro te groep sk eelers bijge komen. V ooral de O oijse Ban dijk is

daarbij met zijn gladde asfaltdek populair.

In toenemende mate worden fietsers en skeelers echter gehinderd door met name

autoverkeer. Naast het ombuigen van recreatief autoverkeer naar vriendelijker

vormen van recreatie, kan ook de infrastructuur voor fietsers en skeelers worden

uitgebreid. Met name het skeeleren stelt daarbij hoge eisen aan de gladheid van het

asfalt, terwijl ook een zekere breedte vereist is. Bij het onderhoud van de slijtlaag

van de pla ttelandswegg etjes en besta ande fietspa den langs b ijvoorbe eld de St.

Hubertusweg in de O oijpolder kan hierm ee rekening gehoud en worden. Da arnaast

kunnen aanvullende paden worden ontwikkeld. Het streven wordt zoveel mogelijk

ondersteund vanuit de projectorganisatie van het Landschapsfonds, maar de

financiering dient vanuit andere bronnen te komen.

Combinatie van fietspaden met groen-blauwe dooradering is het gemakkelijkst. Voor

fietsen is een smal pad veelal al genoeg. Niettemin zal wel aanvullende financiering
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nodig zijn voor de (zeker in een poldergebied) noodzakelijke aanvullende

oppervlaktelaag. Zelfs indien gebruik gemaakt wordt van een schelpen- of

leemverharding is aanvullende inrichting en onderhoud onvermijdelijk. De enige

categorie waarvoor dit niet geldt bestaat uit ATB’s. Deze kunnen gebruik maken van

paden die ook voor wandelaars geschikt zijn. Dit kan echter aanleiding zijn tot

overlast bij wandelaars. In dat geval zal regulering moeten plaatsvinden. Hier wordt

uitgegaan van een fietsroute van ca. 10 km in de vorm van een schelpenpad van 1 m

breed over onverhard land.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: Recreatieschap (trekker) grondeigenaren, Gemeente, Waterschap,

skeeler- en wielerclubs, St. Platform Toerisme Ubbergen, Terra

Vita, ANWB, ENFB

Financiering: PUP-thema 5: recreatie en toerisme, Landschapsfonds (gbda en

recht van overpad), Gemeente, provincie SEO en SGB

Kosten éénmalig: € 80.000

Kosten jaarlijks: € 16.000

Prioriteit: later

Spoor Oj: Juwelen van het Rijk
Juwelen zijn er in soorten. In het Rijk (van Nijmegen) gaat het daarbij om:

o natuurjuwelen

o aardkundige juwelen

o archeologische juwelen

o cultuurhistorische juwelen

o landschappelijke juwelen.

Project Oj1: Ooij-juwelen
Dit project houdt de ontwikkeling in van een fietsroute in de Ooijpolder, waarbij de

juwelen worden bezocht en belicht. Waar mogelijk wordt gezocht naar het beter

beleefbaar maken van deze objecten. Zo zou het mooi zijn als de contouren van

bijvoorbeeld het verdwenen kasteel weer zichtbaar gemaakt konden worden. In één

van de voorbeeldplannen van de Verkenning Groene Diensten wordt hieraan al

aandach t besteed in na uwe samen werking me t de eigenaa rs. 

Elementen die een rol moeten spelen in dit project zijn:

o aardkundig: Oude Waal, strang bij Bisonbaai, Ooijse Graaf, stuifheuvel

Persingen, het Meertje, stuwwal met erosie- en beekdalen

o cultuurhistorisch: sporen inpolderingsgesc hiedenis: dijken en dijkjes,

doorbraakkolken, sluisjes en gemalen; sporen bewoning: pollen, Kasteelsche

Hof (Ooij), kasteel bij Persingen, kastelen Beek en Ubbergen; sporen nijverheid:

veldoven, steenfabrieksterreinen, spoordijkjes, coupure, tichelgaten,

arbeidershuisjes; sporen verdediging: walburcht Mergelpe, IJssellinie, sporen

religie: kerken Ooij, kerken Beek, kerkje Ubbergen, klooster Notre Dame des

Anges, begraafplaatsen

o natuur: Oude Waal, Groenlanden, Bisonbaai, Ooijse Graaf, vogels in Circul en

Polder van Beek, Bronnenbos D e Refter, Heerlijkheid Beek, beken bij Beek,

Filosofenb eek/Duive lsberg, He ngstdal.

Deze lijst is ze ker niet uitputtend . De uitwerkin g dient verd er vooral te  gebeuren  in

samenspraak met lokale deskundigen. Dit zou kunnen op basis van de reeds
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 De huidige bomenregeling van de Gemeente
Groesbeek vergoedt: behoudsvergoeding
€22,50 tot €45 euro per boom en daar bovenop
beheervergoeding van €2,30 tot €11,30 per
boom, afhankelijk van de dikte. De regeling
slaat echter niet aan.

aanwezige fietsroute langs verdwenen kastelen, die door Stichting Monument en

Landschap is ontwikkeld.

De financiers dienen de kosten te dragen voor het drukwerk en de overhead van de

organisatie.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeigenaren,  St. Monument en landschap Ubbergen,

Rijksdienst v oor het O udheidku ndig Bo demon derzoek  te

Amersfoo rt, Terra V ita, Gemee nte Ubb ergen, Ge meente

Nijmegen, ANWB, ENFB , St. Platform Toerisme Ubbergen

Financiering: PUP-thema 2: natuur en landschap en thema 5: recreatie en

toerisme, SGB, provincie (SEO, FVLG), Belvoir, Interreg

Kosten éénmalig: € 15.000

Kosten jaarlijks: €   3.000

Prioriteit: korte termijn

Project Oj2: Bomen en bebouwing
Bome n kunnen ee n zeer mar kante rol spe len, zeker in co mbinatie m et markante

bebouwing, maar ook als solitair in bijvoorbeeld een akker of weiland. Dit project

behelst de inventarisatie van dergelijke bijzondere bomen in de Ooijpolder, inclusief

de eigend oms- of beh eersstatus. B ijzondere  bomen in  particulier be heer word en als

onderdeel van een projectplan onder het Landschapsfonds gebracht Hier wordt

vooralsnog uitgegaan van een aantal van 50 solitairen in het gebied van de

Ooijpo lder en de a angrenzen de stuwwal b innen het geb ied van de  Gemee nte

Ubbergen. Eigenaren kunnen een subsidie krijgen van bijvoorbeeld € 50 per jaar.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeigenaren, Gemeente, St. Monument en landschap Ubbergen

Financiering: Landschapsfonds (binnen projecten), Gemeente (daarbuiten)

Kosten éénmalig: € 2.500,- (voor inventarisatie)

Kosten jaarlijks: €  2.500 ,-

Prioriteit: doorlopend

Spoor On: Nieuwe meenten en Nieuwe erven

Project On1: Ooijse Meent
De Ooijse Meent beoogt door middel van een rood-voor-groen-constructie een

stevige groe nzone te legg en aan de n oordzijd e van het do rp Ooij, tus sen het terrein

van Reomi en de sportterreinen, met eventueel een uitloop naar de Spruitenkamp. In

zo’n project moeten in ieder geval de doelen uit het project Rondje Ooij worden

gerealiseerd (ecologische verbinding langs de Ooijse Graaf en wandelmogelijkheden

vanuit het dorp, maar ook kan gedacht worden aan een verdere inbedding van het

nieuwe industrieterrein en aanleg van een park met bijvoorbeeld een evenementen-

terrein voor dorpsgebruik (openluchttoneel, schoolactiviteiten, sport en spel, etc.).

Initiatiefnemer: Gemeente Ubbergen

Betrokk enen: particulieren, landschapsfonds; publiek-private samenwerking

Financiering: door particulieren met verevening (rood voor groen)

Kosten  en opbrengsten afhankelijk van initiatieven van derden





20 Meerjarig uitvoeringsprogramma Regionaal landschapsontwikkelingsplan voor de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen

Project On2: Nijmeegse  Meent
De Nijmeegse Meent beoogt door middel van een rood-voor-groen-constructie een

eerste opvang te bieden aan mensen die vanuit Nijmegen en van buiten de regio de

Ooijpo lder in willen trekk en.  

Belangrijk onderdeel van de Nijmeegse Meent zou dan ook een “transferium” voor

toeristen moeten zijn. Daartoe dient er een parkeervoorziening te zijn met de

mogelijkheid fietsen te huren en eventueel een pendelbus naar aantrekkelijke

plaatsen in de Gelderse Poort (Millingerwaard, Bisonbaai/Oortjeshekken), maar ook

naar bijvoorbeeld Beek. Ook horeca kan hier een rol spelen. Recreatief kan het

gebied wellicht worden benut voor kanovoorzieningen op het Meertje. Of daar ook

plaats is voor sportvoorzieningen in de vorm van een roeibaan , zoals binnen de

Gemee nte Nijme gen is voorg esteld, moe t nader wo rden afgew ogen. 

Daarnaast moet het gebied namelijk een forse ecologische verbinding bieden tussen

de Oude Waal en de aansluiting van de Ubbergse Beek op Het Meer ter hoogte van

het Bronnenbos de Refter. Verder dient hier rekening gehouden te worden met

mogelijkheden vo or waterberging. Dat za l waarschijnlijk plaatselijk maaivelds-

verlaging inhouden. Zo kan een waterlandgoed met wandeldijkjes langs het Meer

ontstaan. Er mogen langs het Meertje geen gesloten beplantingen zijn, maar

plaatselijk laagblijvende wilgenstruwelen of snijgrienden, plaatselijk rietontwikke-

ling, etc. is moge lijk, met verde r hooiland en met mo gelijk kwel uit de  stuwwal.

Eventuele  bebouw ing moet ge situeerd wo rden in het uiter ste westen, aan sluitend bij

bebouwing bij het Hollandsch-Duitsch-gemaal of bij bestaande bebouwing aan

Persingsestraat. Hier kan wel een meer robuuste beplanting gerealiseerd worden

conform  een natuurlan dgoed u it de notitie Nie uwe Land goedere n van de G emeente

Ubbergen.

Initiatiefnemer: Gemeente Ubbergen, Gemeente Nijmegen

Betrokkenen: private par tijen, Wa terschap, lan dschapsfo nds; publiek -private

samenwerking

Financiering: door particulieren met verevening (rood voor groen)

Kosten en opbrengsten afhankelijk van initiatieven van derden.

Project On3: Beekse  Meent
De Be ekse Me ent beoog t eveneens d oor midd el van een ro od-voo r-groen-co nstructie

(verevening ) een eerste o pvang te b ieden van a llerlei recreante n die vanuit

Beek-Ubbergen en Nijmegen-Oost de Ooijpolder in willen trekken. Verder dient hier

rekening gehouden te worden met mogelijkheden voor waterberging. Dat zal

waarschijnlijk plaatselijk maaiveldsverlaging inhouden. Zo kan een waterlandgoed

met wandeldijkjes langs het Meer ontstaan met verbindingen naar bijvoorbeeld de

kasteelplaats bij Persingen. Er mogen geen gesloten beplantingen zijn, maar

plaatselijk laagblijvende wilgenstruwelen of snijgrienden, plaatselijk

rietontwikkeling, etc. is mogelijk, met verder hooilanden met mogelijk kwel uit de

stuwwal. Bebouwing moet gesitueerd worden bij de St. Hubertusweg of - onder zeer

strikte voorwaarden aan vorm, functie en overige inpassing - bij Persingen. Met

name aan  de St. Hub ertusweg bij B eek is ook p laats voor ee n forsere be planting in

de vorm van een natuurlandgoed.

Initiatiefnemer: Gemeente Ubbergen

Betrokkenen: private par tijen, Wa terschap, lan dschapsfo nds,; publiek -private

samenwerking
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 De Thornsche Molen bij het hoogwater van 1926
 (foto ter beschikking gesteld door J. van Eck)

Financiering : door particulieren met verevening  (rood voor groen)

Kosten en opbrengsten afhankelijk van initiatieven van derden.

Project On5: Thornse molen
Vanuit de Heemkundekring De Duffelt wordt gewerkt aan een initiatief voor

reconstruc tie van de in de  Tweed e Wer eldoorlo g verwoes te Thorn se Mole n, die in

een klein bu urtschapje la g aan de K apitteldijk. D it zou onde r voorwa arden te

realiseren zijn  via een cons tructie voor e en nieuwe m eent (natuurla ndgoed ), waarbij

de realisatie van de forse ecologische verbinding naar de Duivelsberg zou moeten

worden veiliggesteld (Project Od5 en Og4). Uiteraard dienen ook cultuurhistorisch

eisen te worden gesteld aan b ebouwing op d ie plaats.

Initiatiefnemer: Gemee nte Ubb ergen, 

Betrokkenen: private partijen, Heemkundekring De Duffelt, provincie;

publiek-private samenwerking

Financiering: door verevening (rood voor groen), PUP-thema 5: toerisme en

recreatie, provincie, SEO, SGB, Belvoir, cultuurhistorisch

toerisme

Kosten: mede afhankelijk van initiatieven van derden

Prioriteit: later

Spoor Ow: Stapelen met water
Het spoor Stapelen met water heeft tot nu toe geen eigen projecten in de Ooijpolder.

Waterbeheer is echter wel zeer regelmatig aan de orde in andere projecten.

Waterschap Rivierenland gaat momenteel uit van de strategie dat waterberging

vooral plaats vindt binnen het bestaande systeem van beken, sloten en andere

watergangen. Dit opent in het algemeen vooral mogelijkheden bij aanleg van

natuurvriend elijke oever s. 

De wateropgaven zijn geformuleerd in de Stroomgebiedsvisie Er zijn mogelijkheden

voor blau we diensten, z owel kleinsch alig (retentie lang s bestaand e watergang en) als

grootschalig, bijvoorbeeld wateropvang in (kunstmatige) laagtes langs Het Meertje.

Initiatiefnemer: landschapsfonds

Betrokkenen: waterschap, gemeente, provincie, KUN, WNF /Ark,

landschapsfonds, WMN 

Financiering : PUP-thema duurzaam waterbeheer, SGB, PKB-rivieren(?)

Kosten:  afhankelijk van initiatief

Prioriteit: later

Spoor Oz: Land in zicht 
Ook voor het spoor Land in zicht zijn al vele impulsen gegeven in andere projecten.

Speciaal kan aan dit aspect aandacht besteed worden in de volgende projecten:
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Project Oz1: Groene balkons
Op de stuwwal van Nijmegen tot aan Wijler zijn traditioneel tal van uitzichtpunten,

zowel van hoog op de stuwwal als vanaf de hellingen. Het open en toegankelijk

houden van deze zichtpunten is doel van dit project. Dit vereist soms samenwerking

met beheerders van beplantingen, soms met grondeigenaars van uitzichtpunten.

In principe moet ook voor dit doel het Landschapsfonds kunnen worden

aangesproken (toegankelijkheid, eventueel aankleding).

Nodig is een inventarisatie van gewenste en bestaande uitzichtpunten en het (zo

nodig) benaderen van de terreineigenaren/beheerders voor behoud van openstelling

en beheer ervan.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeigenaren, Gemeente, St. Monument en landschap

Ubbe rgen, geme ente

Financiering: Landsch apsfonds , Gemee nte

Kosten éénmalig: € 2.500 ,-voor inven tarisatie

Kosten jaarlijks: €  2.500 ,-

Prioriteit:  later

Project Oz2: Wegbeplanting Ooijpolder
In het kader van de Landinrichting zijn op diverse plaatsen bestaande

wegbeplantingen geveld en zullen nieuwe worden aangelegd. Daarnaast zijn

Gemeenten en Provincie beheerders van een aantal blijvende wegbeplantingen. In

een gemeenschappelijke planvorming, uitgevoerd door vertegenwoordigers van

Gemee nte, Landinric hting en de o pstellers van d it landschap sontwikkeling splan, is

een advies opgesteld voor inrichting van de nieuwe wegbeplantingen in de

Ooijpolder:

 Weg/locatie  beplantingsvorm soort opmerkingen

Koudedijk bomen aan beide zijden knotwilg combineren met plasberm/-ecozone aan de westzijde

Persingsestraat bomen aan beide zijden knotes op hoge grond; waar stuifheuvel ophoudt ten westen van

Persingen overgaan op knotwilg, aansluitend aan Koudedijk

St. Hubertusweg (Beek -

Leuthsestraa t)

bomen aan beide zijden populier verwijderen struikenbeplanting om openheid van Het Circul

te accentueren

St. Hubertusweg

(Leuthsestraat tot Bandijk)

bomen aan biede zijden,

struikenhaag

iep overgang naar de oeverwal en het dorp wordt gemarkeerd

met iepen en dichtere struikenbeplanting

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: Landinrichting Ooijpolder, aanwonenden, Gemeente Ubbergen

(trekker)

Financiering: Landinrich ting, Geme ente, Prov incie

Kosten éénmalig:  -

Kosten jaarlijks: p.m. (uit regulier  onderho udsbudg et)

Prioriteit: korte termijn
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 De plassen langs de Spruitenkamp zouden een rol
kunnen spelenin de “missing link” in de
ecologische verbinding van de Ooijse Graaf

 Vistrap bij het Meertje; bovenstrooms een
“missing link” in de ecologische verbinding

Spoor: Od: Das op het spoor

Project Od1 Ecologische verbinding Ooijse Graaf
De Ooijse Graaf ter hoogte van het dorp Ooij is in de Landinrichting Ooijpolder

aangewezen als ecologische verbinding tussen de Groenlanden en de Bisonbaai aan

de westzijde en de rest van de Ooijse Graaf aan de oostzijde.

Hoewel een deel van de watergang die de ruggengraat vormt van deze oude

rivierloop inmiddels voorzien is van verbrede oevers, blijken tot op heden nog twee

hiaten voor te komen, die het effectief functioneren voor de beoogde diersoorten

bemoe ilijken of gehee l onmoge lijk maken. 

Het ene hia at ligt bij het industrie terrein bij O oij. Hier is het ind ustrieterrein

uitgebreid en hoewel daarbij een soort stapsteen is gemaakt in de vorm van een plas

met wilgenbegroeiing is van een doorlopende ecologische verbinding langs de

watergang geen sprake. Ook hier dient een verbrede oever te worden gerealiseerd, zo

mogelijk met struweel. Een pad langs de ecologische verbinding kan deel uitmaken

van het Rondje Ooij.

Het andere hiaat ligt bij Oortjeshekken, waar de aansluiting naar de Groenlanden en

de buitendijkse gebieden bij de Bisonbaai moeizaam is. Hier dient het laatste stuk

nog vorm te krijgen in de vorm van aansluiting op de Groenlanden via de plassen ten

westen van Oortjeshekken. Ook hier dienen plasbermen aangelegd te worden langs

de bestaande watergang, bij voorkeur ook gecombineerd met struweel en een pad.

De Landinrichting is de eerst verantwoordelijke voor de realisatie van deze

ecologische verbinding. Daarnaast heeft de Gemeente Ubbergen een

verantwoo rdelijkheid d oor de a anleg van he t industrieterrein e n de woo nwijk bij

Ooij. Het beheer kan gerealiseerd worden met het instrumentarium van de

Verkenning Groene Diensten, maar ook via de aanleg van een nieuw

dorpslandgoed/nieuwe meent/nieuw werklandgoed tussen de Reomi en de

Spruitenka mp, dat da n ook een  rol moet sp elen voor d e bewon ers van het d orp Oo ij. 

Initiatiefnemer: Landinrich ting Ooijp older, 

Betrokkenen: grondeig enaren, aan wonend en, WM N, Land schapsfon ds, 

Gemeente Ubbergen,

Financiering: Landinrich ting, Geme ente

Kosten éénmalig: € 84.00 0,-

Kosten jaarlijks: €   2.310 ,-

Prioriteit: korte  termijn

Project Od2 Missing link Het Meertje
Het Meertje heeft een plasberm gekregen van de Duitse grens tot aan Ubbergen en

een forse vistra p met afsluitvoo rzieningen b ij het Hollan dsch-Du itsch Gema al.

Daartussenin is echter nog een traject met steile oevers zonder ecologische

voorzieningen, terwijl goede mogelijkheden aanwezig zijn om ook hier minstens

plasbermen aan te leggen. Het Meertje maakt hier ook deel uit van de ecologische

verbinding  tussen Bro nnenbos  De Refter  (Ubbe rgen) en de  Groenla nden, die

gesitueerd is langs de westzijde van het Circul van Ooij.

De werk zaamhed en schepp en ook m ogelijkhed en voor e en betere v isuele relatie

tussen de stuwwal en de Ooijpolder, doordat de opbouw van de beeldafsluitende

beplanting langs de Nieuwe Ubbergseweg (tussen Trajanusplein en het begin van het

dorp Ubbergen) kan worden herzien.

Het realiseren van deze “missing link” is een voorwaarde voor het adequaat

ecologisch functioneren van de overige ecologische voorzieningen voor vissen en
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amfibieën in Het Meertje. Verder kan deze zone worden uitgebouwd in het kader

van de Nijmeegse Meent voor waterbeheer en landschap.

Initiatiefnemer: Waterschap Rivierenland

Financiering: Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland

Betrokkenen: Gemeente Ubbergen, Gemeente Nijmegen

Kosten éénmalig: € 86.00 0,-

Kosten jaarlijks: € 4.000 ,-

Prioriteit: korte termijn

Project Od3 Verbrede oever bermsloot Koudedijk
Er is veel verwarring geweest over de locatie van een ecologische verbindingszone

tussen Ubbergen en de Groenlanden volgens model Das. De ko rtste route liep langs

de Kou dedijk, ma ar het bezw aar is dat dez e dwars do or het ope n Circul van O oij

gaat en daarmee een landschappelijk en voor weidevogels waardevol gebied

doorsnijdt. Daarom is besloten door de Provincie (zie Gebiedsplan natuur en

landschap Rivierenland) om deze zone te verschuiven naar de westzijde van het

Circul, waar v anouds al h eggen en an dere op gaande lan dschapse lementen aa nwezig

zijn.

Langs de Koudedijk (10 m breed aan d e westzijde ervan) zal een smalle zone

worden aangelegd, bestaande uit een sloot met een flauw oplopend talud. De

beoogde vegetatie bestaat uit moerasplanten, ruigte en enige lage wilgenstruwelen,

zoals ook in de Polder van Beek veelvuldig voorkomen. Deze zone is vooral

ontworp en op am fibieën en kleine  zoogdie ren. 

Initiatiefnemer: Landinrichting Ooijpolder

Financiering: Landinrichting

Betrokkenen: aanliggende grondeigenaren, Gemeente Ubbergen, Waterschap,

IVN, landschap sfonds 

Financiering: Landinrichting (inrichting) landschapsfondssten éénmalig: door

landinrichting

Kosten jaarlijks: € 3000 ,-

Prioriteit: korte termijn

Project Od4 Ecologische verbinding Ubbergen - Groenlanden
Er is beleidsmatig gekozen voor het leggen van een ecologische verbinding  met een

vrij forse breedte voor dassen en reeën om het Circul van Ooij heen. Dit kan goed

gecombineerd worden met verbindingen uit het spoor Groen-blauwe dooradering,

zeker als die relatief fors of fijnmazig worden vormgegeven met opgaande

landschapselementen. Te denken is aan vrij brede ooijsingels, maar ook kan gekozen

worden voor meerdere singels dicht bij elkaar, zodat een door dassen en reeën

geprefereerd kleinschalig landschap ontstaat met relatief veel dekking.

Als gekozen wordt voor aanleg door particulieren via het Landschapsfonds, zal

gewerkt wo rden met co ntracten voo r 30 jaar o m de con tinuïteit veilig te stellen. Zie

ook de projecten On1 en Og5.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeig enaren, gem eenten U bbergen  en Nijme gen, 

aanwonenden, WMN

Financiering: Provincie  Gelderla nd doo rsluizen geld P rogramm a Behee r in
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landschapsfonds

Kosten éénmalig: €  25.00 0,-

Kosten jaarlijks: € 3.300 ,-

Prioriteit: korte termijn

Project Od5 Ecologische verbinding Duivelsberg - Millingerwaard
Naast de  verbinding v olgens mo del Das b ij Ubbe rgen is er vanu it de ecolog ie

behoefte aan een verbinding tussen de Duivelsberg en de Gelderse Poort via de

Ooijse Graaf. Op termijn zou deze verbinding kunnen uitgroeien tot een verbinding

voor gro te dieren als he t edelhert, ma ar voorlo pig wordt u itgegaan van  geschiktheid

voor das en ree. Vooralsnog wordt daarom aangesloten bij het initiatief van St. Ark

(zie Project Og4 Voedsel voor natuur), aangezien dit voor dassen en reeën een zeer

geschikt gebied op zou kunnen leveren. Het edelhert stelt hogere eisen aan rust en

stilte en aan de oppervlakte voor dekking (bosjes).

Initiatiefnemer: Stichting Ark en Ploegdriever,

Betrokkenen: grondeigenaren, gem eente Ubberg en, Landschapsfond s,

Vereniging Das en Boom

Financiering: Landschapsfonds en WNF, mogelijk ook Rijk (Nota Ruimte)

Kosten éénmalig: € 20.00 0,-

Kosten jaarlijks: € 4.400 ,-

Prioriteit: korte termijn

Deelgebied D: Duffelt

Spoor Dg: Groen-blauwe dooradering

Voorbeeldproject Dg1: Zeelandsche Hof
De Zeelandsche Hof is een gemengd landbouwbedrijf (graanteelt voor

varkenshouderij) met een vrijwel gesloten mineralenkringloop. Daarnaast is er een

zich ontwikk elende rec reatieve nev entak in de vo rm van be d & bre akfast,

koffieboer derij en kam peren bij d e boer. H et bedrijf is gev estigd op e en oude p ol in

een grote ka rakteristieke T -boerde rij met bijgeb ouwen vlak  bij de Du itse grens. 

Voor de Zeelandsche Hof wordt momenteel een landschapsplan opgesteld en

uitgevoerd. Met het plan wordt een nieuwe onverharde recreatieve verbinding

gerealiseerd  tussen de Zee landsestraat e n de Niele rstrasse in Du itsland. Daa rnaast is

er in de toekomst over dit terrein en een schouwpad een fraai alternatief te maken

voor het traject van het Pieterpad (Lange Afstands Wandelpad) dat nu over de

verharde  en vaak dru kke Zeelan dsestraat loo pt.

In het project is de aanleg opgenomen van ongeveer 1300 m doorn- en roossingel

(struweel), 1800 m onverharde wandelroute, een poel, een natuurvriendelijke oever

gecombineerd met een plas-draszone van 270 m lang en 20 are ruigte. Het totaal van

de te ontwikkelen landschapselementen beslaat 1,36 hectare

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeigenaar (trekker), omwonenden, gemeente Millingen

Financiering: Landschapsfonds, Waterschap, PUP thema 5: toerisme en

recreatie en thema 3: duurzaam waterbeheer; SEO, SGB, Interreg

Kosten éénmalig: € 14.500,- (incl. natuurvriendelijke oever)
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Kosten jaarlijks: €  3.800 ,-

Prioriteit: korte termijn

Project Dg2: Millingen achterom
De huidig e verbindin gen in het Ne derlandse  deel van d e Duffelt lope n vrijwel alle in

de richting zuidwest-noordoost. Dwarsverbindingen zijn erg schaars en zonder

uitzondering verhard (Eversberg). Doel is om haaks op de bestaande wegen

(Duffeltdijk, Bothsestraat, Zeelandschestraat, Nielerstrasse) onverharde

dwarsverbindingen te maken langs kavelgrenzen of bestaande onverharde

kavelpaden. Daarbij dienen waar mogelijk ook landschapselementen te worden

aangelegd  in de vorm v an door n-en-roossing els, knotstoele n en ruigtestrok en. 

Er dienen minimaal 3 à 4 dwarsverbindingen te worden aangelegd in dit deelgebied.

De meest oostelijke zou tussen Millingen en Kekerdom moeten worden gesitueerd en

moeten aansluiten op de nieuwe (nog aan te leggen) toegang tot de Millingerwaard.

Deze zo u bij voork eur ook m oeten aans luiten op dive rse dood lopende  weggetjes d ie

vanuit het dorp Millingen het gebied insteken. Ook de nieuwe woonwijken zouden

hierop mo eten worde n aangeslote n, zodat er d iverse rond jes te maken  zijn vanuit

Millingen. D e verbindin g loopt do or tot de H oefsestraat o f de Nielerstra sse in

Duitsland.

Bewoners van Millingen dienen zoveel mogelijk bij dit project te worden betrokken.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: Grond eigenaren, b ewoners v an Millinge n, Terra V ita, Gemee nte

Millingen

Financiering: Landschapsfonds, PUP thema 5: toerisme en recreatie. SEO, SGB,

Interreg

Kosten éénmalig: €  42.00 0,-

Kosten jaarlijks: €  4.620 ,-

Prioriteit: korte termijn

Project Dg3: Op pad tussen Kekerdom en Niel
Het gaat o m de aanle g van een wa ndelverb inding tussen K ekerdom  en Niel via ‘t

Zeeland. Dit pad kan beginnen in Kekerdom, in de omgeving van de kerk en wellicht

bij de Kekerdomse Molen de Botsestraat kruisen. Daar kan worden doorgestoken

naar de p aden van h et voorbe eldproje ct Zeeland sche Ho f. Wellicht is er o p Duits

grondgebied een verbinding te leggen naar boerderij Friesdonk en vandaar via kleine

weggetjes naar Niel. Het laatste zou ook zeer geschikt zijn als fietsroute.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: Grondeigenaren, Waterschap, Terra Vita, Gemeente Ubbergen en

Millingen, Gemeinde Kranenburg, Kreis Kleve

Financiering: Landschapsfonds, PUP thema 5: toerisme en recreatie. SEO, SGB,

Interreg

Kosten éénmalig: € 36.00 0,-

Kosten jaarlijks: €  3.960 ,-

Prioriteit:  later
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Project Dg4: Op pad langs zandwinningen tussen Kaliwaal en Niel
Dit pad zou gemakkelijk via bestaande weggetjes zijn te realiseren. Er bevinden zich

rond de zandwinningen De Zeelt en die aan de Zeelandschestraat al paden en

weggetjes. Als hier een toegangsrecht kan worden gerealiseerd zou de verbinding al

een feit zijn. Daarnaast kunnen natuurlijk nog landschapselementen worden

aangelegd.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: Grond eigenaren, W aterschap,. D e Ploegd riever, Gem eente

Ubbergen en Millingen, Gemeinde Kranenburg, Kreis Kleve,

zandwinningbedrijf

Financiering: Landschapsfonds

PUP thema 5: toerisme en recreatie. SEO, SGB

Kosten éénmalig: €  12.25 0,-

Kosten jaarlijks: €    6.160 ,-

Prioriteit: later

Project Dg5: Op pad bij Leuth
Ook in de buurt van Leuth zijn al initiatieven voor wandelstructuren in de vorm van

een landgoed (dorpsmeent) aan de noordwestkant van het dorp. Daarnaast zouden

aan de zuidkant paden aangelegd, opengesteld of doorgetrokken  kunnen worden

naar de Otterlei, de wetering op de grens met Duitsland. Daar kan wellicht ook een

verbinding gemaakt worden naar de Duitse boerderij Spickerhof. Zo kunnen de

dwarsverbindingen in de Duffelt worden verbeterd, maar ook de

wandelmogelijkheden rondom het dorp Leuth. Bewoners van Leuth dienen zoveel

mogelijk bij dit project te worden betrokken.

Initiatiefnemer: Landschapsfond s 

Betrokkenen: Grondeigenaren (initiatiefnemer landgoed), bewoners van Leuth,

Waters chap, Ge meente

Financiering: Landschapsfonds, PUP thema 5: toerisme en recreatie. SEO, SGB,

Interreg

Kosten éénmalig: €36.00 0,-

Kosten jaarlijks: €  3.960 ,-

Prioriteit:  korte termijn

Project Dg6: Wandelen over schouwpaden
Doel van dit project is om naast de dwarsverbindingen ook de mogelijkheden in de

richting zuidwest-noordoost uit te breiden voor wandelaars in het gebied van de

Duffelt. Het is d e richting van d e bestaand e wegen, m aar daaro p is op de  meeste

plaatsen vee l autoverkee r. 

Dit is waarschijnlijk het eenvoudigst langs de weteringen, die op de meeste plaatsen

ongeveer halverwege tussen de andere wegen in lopen. Het Waterschap Rivierenland

staat in beginsel positief tegen het openstellen van schouwpaden, mits dit de

onderhoudsfunctie van de paden niet in de weg staat. Daarnaast kunnen zo ook

landschappelijke en ecologische verbeteringen worden gerealiseerd, samen met

retentie in de vorm van verflauwing van de oevers en via de aanleg van plasbermen

en opgaande landschapselementen als doorn-en-roossingels, knotstoelen en

ruigtestroken. Momenteel is al een verflauwing van veel oevers in procedure in het

kader van de Landinrichting, evenals de toewijzing van schouwpaden.
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Initiatiefnemer: Landschapsfond s 

Betrokkenen: Grondeigenaren, Waterschap, Gemeente Ubbergen en Millingen

Financiering: Landschapsfonds, PUP thema 5: toerisme en recreatie. SEO, SGB,

Interreg

Kosten éénmalig: €36.00 0,-

Kosten jaarlijks: €  3.960 ,-

Prioriteit:  korte termijn

Project Dg7: Ontgronding Kraayenhof
In het gebied De Kraayenhof bij Erlecom is momenteel een vrij grote zandwinning

gaande. Dat heeft tot gevolg dat daar een gebied zal ontstaan dat na ontgronding niet

meer geschikt is voor landbouw. Dit zal dan ook zo goed mogelijk moeten worden

ingericht voor de niet-agrarische functies in het landelijk gebied. Hierover zijn

inmiddels afspraken gemaakt, gekoppeld aan een nieuwe vergunningaanvraag.

Het terrein zal toegankelijk gemaakt moeten worden voor wandelaars. Er zijn al

afspraken over de ecologische inrichting. Zo nodig kunnen wellicht ook maatregelen

genomen worden voor tijdelijke berging van water, maar ook hier is vanuit de

waterbeheerder de behoefte daaraan gering. Indien de ruimte op het land dat toelaat

zou dit bij uitstek ook een terrein kunnen zijn waar ruiters naar toe kunnen gaan,

bijvoorbeeld vanuit de manege in Erlecom. Verder kan het worden opgenomen in het

project O p pad b ij Leuth. Het g ebied valt o nder de e xterne werk ing van het V ogel-

en Habitatrichtlijn-gebied Gelderse Poort (inclusief Ooijse Graaf).

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeigenaren, K3 (ontgronder, trekker), Gemeente, Waterschap,

WMN

Financiering: K3 en Landschapsfonds

Kosten éénmalig: € 0

kosten jaarlijks: € 250,- 

Prioriteit: al tijdens de ontgrondingen waar mogelijk toegankelijk maken

Project Dg8: Bestaande landschapselementen
Doel van dit project is de bestaande landschapselementen te inventariseren, de

kwaliteit vast te stellen (t.b.v. monitoring) en waar mogelijk onder te brengen in het

Landschapsfonds. Wanneer voor een of meer bedrijven een projectplan wordt

gemaakt zullen ook herstel en beheer van bestaande elementen in het

uitvoeringscontract worden opgenomen.  Achtergrond is mede dat eigenaren die tot

nu toe dez e landschap selementen  in stand geho uden heb ben zeke r niet benad eeld

mogen worden ten opzichte van eigenaren die dat niet gedaan hebben. Bovendien

kunnen bestaande elementen door hun reeds doorgemaakte ontwikkeling een hogere

waarde voor landschap en ecologie hebben dan nieuw aan te leggen elementen. Door

aan te sluiten bij p rojecten z al geprob eerd wor den de lan dschapse lementen te

ontsluiten voor wandelaars.

Een ander aandachtspunt is welke elementen wel en welke niet passen binnen de

doelstellingen van het landschapsontwikkelingsplan. In de inventarisaties zijn

bijvoorbeeld populierenrijen, elzensingels, wegbeplantingen, solitairen en groepen,

erfbeplantingen en boomgaarden opgenomen. Criterium is dat er een duidelijke

verwantschap moet zijn met de karakteristieke begroeiing in het omringende

landschap dan wel de elementen die in het Landschapsontwikkelingsplan voor het

deelgebied worden aanbevolen.
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Volledige groen-blauwe dooradering
De nota “Natuur voor mensen, mensen
voor natuur” noemt voor “Groen-blauwe
dooradering” een oppervlaktepercentage
van 10% van het totale agrarisch
cultuurland. In het deelgebied Duffelt
gaat het daarbij om ongeveer 700 ha. 10%
daarvan is dus 70 ha. Omgerekend naar
landschapselementen van gemiddeld ca. 8
m breed levert dat een lengte van ca. 88
km aan landschapselementen op. Gaan
we uit van een gemiddelde te omaderen
perceelsgrootte van 4 ha, dan zijn er dus
ca. 175 percelen en dat betekent dat per
perceel ca. 500 m landschapselement
beschikbaar is. Daarmee zijn dus
(afhankelijk van de verhoudingen van het
perceel) ruim 2 zijden te beplanten. De
andere zijden grenzen aan een ander
perceel of bijvoorbeeld aan een weg. 
Hiermee kan dus het Nederlandse deel
van de Duffelt worden ingericht en
beheerd met wandelpaden en
landschapselementen (ooijsingels,
wandeldijkjes, verbrede oevers, wandel en
ruigtestroken etc.) in een raster langs de
kavelgrenzen met een gemiddelde
maaswijdte van ca. 200 m

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeig enaren, La ndinrichting, G emeente, W aterschap,. 

Financiering: Landschapsfonds binnen projecten, Gemeente  daarbuiten PUP

thema 5: toerisme en recreatie, SEO, SGB

Kosten éénmalig: € 14.00 0- 

Kosten jaarlijks: € 3.520 ,-

Prioriteit: doorlopend

Project Dg9: Overige groen-blauwe dooradering Duffelt
Doel van dit project is om de wandelpaden en landschapselementen zo uit te breiden

dat er een dicht net ontstaat van wandelmogelijkheden en ecologische verbindingen.

Daarbij zullen niet overal alle verschillende functies van de dooradering aan bod

hoeven te komen. Er kunnen in dit kader (opgaande )landschapselementen worden

aangelegd  met of zond er pad,  afha nkelijk van wie  zich aandie nt en wat die

grondeigenaar wil. De ervaring leert dat dit in het sociale netwerk van de grond

wordt getild. Het vergt dus alertheid van de gebiedsmakelaar van  het

landschapsfonds. Ze zullen steeds worden meegenomen in een projectplan, wanneer

dit voor een grondeigenaar wordt opgesteld.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeig enaren, La ndinrichting, G emeente, W aterschap, 

Financiering: Landsch apsfonds  binnen pro jecten, Land inrichting en G emeente

daarbuiten PUP thema 5: toerisme en recreatie. SEO, SGB

Kosten éénmalig: € 213.0 00,-

Kosten jaarlijks: €  22.00 0,-

Prioriteit: doorlopend

Project Dg10: Duffeltruiter
Ook in de Duffelt is in toenemende mate behoefte aan ruiterpaden. Niet alleen zijn er

maneges in Erlecom en Millingen, vanwaar tochtjes gemaakt kunnen worden buiten

de omhe inde ruimten, m aar ook v anaf de stuww al is er steeds m eer beho efte om te

paard het gebied in te trekken. In navolging van bijvoorbeeld de Veluwe-trail zouden

ook lange-afstands-ruiterpaden kunnen worden ontwikkeld, waarbij relatief

gemakke lijk ook Du itsland (Reich swald) en L imburg kun nen word en aangeta kt.

Voorlopig wordt gezocht naar mogelijkheden om de groen-blauwe dooradering ook

te combineren met ruiterpaden, zoals dat gebeurt met voetpaden. Daarnaast kunnen

bestaande rustige wegen met niet te smalle bermen in de route worden opgenomen.

Een combinatie van ruiter- en wandelpaden is niet aan te bevelen. De paden worden

door de paarden  kapot gelopen , en paarden zijn vaak schrikachtig. Wandelaars

kunnen onrustig worden van een paard dat vlak langs hen passeert, zeker als een

ruiter de ged ragsregels ne geert en niet stap voets nade rt.

Initiatiefnemer: paardensportondernemers

Betrokkenen: grondeigenaren, Gemeente, Waterschap, Terra Vita, VVV  Rijk

van Nijmegen

Financiering: Landsch apsfonds  (gbda en  recht van ov erpad), p aardensp ort-

onderne mers, PU P-thema 5 : recreatie en to erisme, SG B, prov incie

SEO, Interreg

Kosten 1 -malig: € 33.33 3,-

Kosten ja arlijks: € 1667 ,-
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Prioriteit: later

Project Dg11: Spierkracht op wielen
Ook de Duffelt wordt steeds populairder om er per fiets op uit te trekken. Vooral

vanuit Nijmegen trekken velen op vrije dagen de polder in. Skeelers worden er nog

niet in de mate waargenomen als in de Ooijpolder.

In toenemende mate worden fietsers echter gehinderd door met name autoverkeer.

Naast het ombuigen van recreatief autoverkeer naar vriendelijker vormen van

recreatie, kan ook de infrastructuur voor fietsers en skeelers worden uitgebreid. Met

name het skeeleren stelt daarbij hoge eisen aan de gladheid van het asfalt, terwijl ook

een zekere breed te vereist is. Bij het onderhoud van  de slijtlaag van de plattelands-

weggetjes en bestaande fietspaden langs bijvoorbeeld de Botsestraat kan hiermee

rekening ge houden w orden. H et streven wo rdt zovee l mogelijk o ndersteund  vanuit

de proje ctorganisatie v an het Land schapsfon ds, maar d e financiering d ient vanuit

andere bronnen te komen.

Combinatie van fietspaden met groen-blauwe dooradering is het gemakkelijkst. Voor

fietsen is een smal pad veelal al genoeg. Niettemin zal wel aanvullende financiering

nodig zijn voor de (zeker in een poldergebied) noodzakelijke aanvullende

oppervlaktelaag. Zelfs indien gebruik gemaakt wordt van een schelpen- of

leemverharding is aanvullende inrichting en onderhoud onvermijdelijk. De enige

categorie waarvoor dit niet geldt bestaat uit ATB's. Deze kunnen gebruik maken van

paden die ook voor wandelaars geschikt zijn. Dit kan echter aanleiding zijn tot

overlast bij wandelaars. In dat geval zal regulering moeten plaatsvinden. Hier wordt

uitgegaan van een fietsroute van ca. 6 km in de vorm van een schelpenpad van 1 m

breed over onverhard land. Het gaat daarbij vooral om dwarsverbindingen tussen

bestaande wegen.

Initiatiefnemer: Landschapsfond s,

Betrokkenen: Recreatieschap (trekke r), grondeigenaren,skeeler- en wielerc lubs,

St.Platform Toerisme Ubbergen,  Gemeente, W aterschap, Terra

Vita, ANWB, ENFB

Financiering: Landsch apsfonds , Gemee nte, 

PUP-thema 5: recreatie en toerisme, Landschapsfonds (gbda en

recht van overpad), Gemeente, provincie (SEO), SGB

Kosten éénmalig: € 48.00 0,-

Kosten jaarlijks:  € 9.600 .-

Prioriteit: later

Spoor Dj: Juwelen van het Rijk
Juwelen zijn er in soorten. In het Rijk (van Nijmegen) gaat het daarbij om:

o natuurjuwelen

o aardkundige juwelen

o archeologische juwelen

o cultuurhistorische juwelen

o landschappelijke juwelen.

Natuurlijk zijn er veel overlappen.
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 De huidige bomenregeling van de Gemeente
Groesbeek vergoedt: behoudsvergoeding
€22,50 tot €45 euro per boom en daar bovenop
beheervergoeding van €2,30 tot €11,30 per
boom, afhankelijk van de dikte. De regeling
slaat echter niet aan.

Project Dj1: Duffelt-Juwelen
Dit project houdt de ontwikkeling in van een fietsroute in de Duffelt, inclusief het

Duitse gedeelte, waarbij de juwelen worden bezocht en belicht. Waar mogelijk wordt

gezocht na ar het beter b eleefbaar m aken van d eze obje cten. Zo zo u het moo i zijn als

de contouren van bijvoorbeeld het verdwenen kasteel Spaldrop weer zichtbaar

gemaakt konden worden en als de beleving van bijvoorbeeld de

scheepvaartgeschiedenis van Millingen (jaagpad) belicht zou kunnen worden.

Elementen die een rol moeten spelen in dit project zijn:

o aardkundig: Millingerwaa rd, strang bij Kekerdo m, Ooijse Graa f, Bosse

Wässerung, Wylermeer, stuifheuvels Zifflich en Mehr, kwelgebied

Kranenburger Bruch

o cultuurhistorisch: sporen inpolderingsgesc hiedenis: dijken en dijkjes,

doorb raakkolken , sluisjes en gem alen; spore n bewonin g: pollen, vo ormalig

kasteel Spaldrop, kasteel Zelhem; sporen nijverheid: steenfabrieksterreinen

Erlecom en Kekerdom, spoord ijkjes, tichelgaten, arbeidershuisjes; melkfabriekje

Leuth en Millingen, scheepswerf Millingen, molens in Kekerdom en Keeken,

verdwenen molen en buurtschap Thorn; sporen verdediging: Schenkenschanz;

sporen religie: kerken in Kekerdom, Millingen, Leuth, Keeken, Niel, Zifflich,

Mehr, wegkruisen op kruispunten en bij bruggen, begraafplaatsen (o.m. oude

begraafplaatsje bij Millingen)

o natuur: Millingerwaard, Kekerdomse Waard, Kaliwaal, plassen De Zeelt en

Moskou, Ooijse Graaf, vogels en ganzen tussen Leuth en Kekerdom ,

Wylermeer, Salmorth, Kranenburger Bruch.

Deze lijst is ze ker niet uitputtend . De uitwerkin g dient verd er vooral te  gebeuren  in

samenspraak met lokale deskundigen.

De financiers dienen de kosten te dragen voor het drukwerk en de overhead van de

organisatie.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeig enaren, G emeente M illingen, Gem einde Kr anenburg , St.

Monu ment en land schap U bbergen , Heemk undekring  De Du ffelt,

Terra V ita

Financiering: PUP-thema 2: natuur en landschap en thema 5: recreatie en

toerisme, SGB, provincie (SEO, FVLG), Belvoir, Interreg

Kosten éénmalig: € 20.00 0,-

Kosten jaarlijks: € 4.000 ,- 

Prioriteit: korte termijn

Project Dj2: Bomen en bebouwing
Bome n kunnen ee n zeer mar kante rol spe len, zeker in co mbinatie m et markante

bebouwing, maar ook als solitair in bijvoorbeeld een akker of weiland. Dit project

behelst de inventarisatie van dergelijke bijzondere bomen in de Duffelt, inclusief de

eigendoms- of beheersstatus. Bijzondere bomen in particulier beheer kunnen worden

ondergebracht in projectplannen van het Landschapsfonds. Hier wordt vooralsnog

uitgegaan va n een aantal va n 30 solitaire n in het gebied  van de D uffelt. 

Initiatiefnemer: St. Monument en landschap Ubbergen

Financiering: Landschapsfonds, Gemeente Ubbergen, Millingen

Betrokkenen: eigenaren, Gemeentes

Kosten éénmalig: € 1500 ,- inventarisatie

Kosten jaarlijks: € 1500 ,- onderhoud
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Prioriteit: doorlopend

Spoor Dn: Nieuwe meenten en Nieuwe erven

Project Dn1: Kekerdomse Meent
De Ke kerdom se Meen t beoogt d oor midd el van een ro od-voo r-groen-co nstructie

(verevening) een stevige groenzone te leggen tussen Kekerdom en Millingen.

In zo'n project moeten in ieder geval wandelvoorzieningen worden gerealiseerd

tussen de Millingerwaard en Millingen, maar ook moet gedacht worden aan een

inbedding van de industriële activiteiten in dit gebied (eventueel werklandgoed) en

aanleg van e en park me t bijvoorb eeld een ev enemente nterrein voo r dorpsge bruik

(openluchttoneel, schoolactiviteiten, sport en spel, etc.) ten behoeve van zowel de

dorpen Kekerdom als M illingen.

Initiatiefnemer: Gemeente Ubbergen/Gemeente Millingen

Betrokkenen: particulieren, landschapsfonds, (publiek-private samenwerking),

WMN

Financiering: door particulieren met verevening (rood voor groen)

Kosten en  opbrengsten afhankelijk van initiatieven van derden

Project Dn2: Leuthse Meent
De Leuth se Mee nt beoogt d oor midd el van een ro od-voo r-groen-co nstructie

recreatieve voorzieningen te bieden voor de bevolking van Leuth. Het gaat daaribj

om wand elmogelijkh eden, gro en en een ev enemente nterrein voo r dorpsge bruik

(openluchttoneel, schoolactiviteiten, sport en spel, etc.) Tevens kan het een

tegenwicht en inkadering bieden ten opzichte van het industrieterrein aan de

Botsestraat, aan de oostkant van Leuth. Hier kan ook een meerwaarde voor bedrijven

gecreëerd  worden, m et name vo or bedrijv en die kunn en profiteren  van een fraaie

uitstraling of een prettige werkomgeving.

De Leuthse Meent kan eventueel worden uitgebreid (als woon- of als werklandgoed)

tot aan de z andwinpla ssen langs de  Botsestraa t.

Initiatiefnemer: Gemeente Ubbergen 

Betrokkenen: particulieren, landschapsfonds, (publiek-private samenwerking),

WMN

Financiering: door particulieren met verevening (rood voor groen)

Kosten  en opbrengsten afhankelijk van initiatieven van derden

Spoor Dw: Stapelen met water
Het spoo r Stapelen m et water heeft tot n u toe geen e igen proje cten in de D uffelt.

Waterbeheer is echter wel zeer regelmatig aan de orde in andere projecten.

Waterschap Rivierenland gaat momenteel uit van de strategie dat waterberging

vooral plaats vindt binnen het bestaande systeem van beken, sloten en andere

watergangen. Dit opent in het algemeen vooral mogelijkheden bij aanleg van

milieuvriend elijke oever s. 

In de Duffelt zijn daarnaast vanuit de Stroomgebiedsvisie Rivierenland geen taken

gelegd voor waterberging.
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Initiatiefnemer: landschapsfonds

Betrokk enen: waterschap, gemeente, provincie, KUN, WNF /Ark,

landschapsfonds, Werkgroep Milieubeheer Nijmegen

Financiering: PUP-thema duurzaam waterbeheer, SGB , PKB-rivieren?

Kosten:  afhankelijk van initiatief

Prioriteit: later

Spoor Dz: Land in zicht 
Ook voor het spoor Land in zicht zijn al vele impulsen gegeven in andere projecten.

Speciaal kan aan dit aspect aandacht besteed worden in de volgende projecten:

Project Dz1: Wind en water en kerktorens
Het open en toegankelijk houden van uitzicht op de rivier de Waal, de molen van

Kekerdom en de kerktorens in het gebied is doel van dit project. Dit vereist soms

samenwerking met beheerders van beplantingen, soms met grondeigenaars van

uitzichtpunten.

In principe moet ook voor dit doel het Landschapsfonds kunnen worden

aangesproken (toegankelijkheid, eventueel aankleding).

Nodig is een inventarisatie van gewenste en bestaande uitzichtpunten en het (zo

nodig) benaderen van de terreineigenaren/beheerders voor behoud van openstelling

en beheer ervan.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeigenaren, Gemeente, St. Monument en landschap

Ubbe rgen, Hee mkunde kring De D uffelt 

Financiering: PUP-thema 2: natuur en landschap en thema 5: recreatie en

toerisme, SGB, provincie (SEO, FVLG), Belvoir, Interreg

Kosten éénmalig: €  2.000 ,- voor inventa risatie

Kosten jaarlijks: €  2.000 ,-

Prioriteit: later

Project Dz2: Wegbeplanting Duffelt
In het kader van de Landinrichting zijn op diverse plaatsen bestaande

wegbeplantingen geveld en zullen nieuwe worden aangelegd. Daarnaast zijn

Gemeenten en Provincie beheerders van een aantal blijvende wegbeplantingen. In

een gemeenschappelijke planvorming, uitgevoerd door vertegenwoordigers van

Gemee nte, Landinric hting en de o pstellers van d it landschap sontwikkeling splan, is

een advies opgesteld voor inrichting van de nieuwe wegbeplantingen in de

Landinrichting Ooijpolder:
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 Weg/locatie  beplantingsvorm soort opmerkingen

Botsestraat bomen aan beide  zijden populier afhankelijk van kabels en leidingen misschien maar een rij

Heerbaan bomen aan beide zijden wilg handhaven haag noordzijde

Eversberg/Spaldropweg bomen aan zuidwestzijde knotes waar mogelijk combineren met doorn-en-roossingel aan
noordoostzijde

Crumpsestraat bomen aan beide zijden iep bestaande beplanting uitbreiden tot in het dorp

Zeelandsestraat bomen aan beide zijden walnoot eventueel uitbreiden naast de weg met meer rijen (bijvoorbeeld bij
zandwinplas

Initiatiefnemer: Landschapsfonds 
Betrokkenen: Gemeenten Ubbergen en Millingen, aanwonenden, Landinrichting

Ooijpolder
Financiering: Landinrichting en Gemeente 
Kosten éénmalig: p.m.
Kosten jaarlijks: (uit regulier onderhoudsbudget)
Prioriteit: korte termijn

Spoor D: Das op het spoor

De projecten zijn alle opgesomd bij de projecten voor het gehele gebied.

Deelgebied G: Groesbeek

Veel van de projecten in dit deelgebied hebben een duidelijke relatie met de projecten uit het
landschapsbeleidsplan van de Gemeente Groesbeek. Groot verschil is dat door het
instrumentarium van de groen-blauwe dooradering, en met name het landschapsfonds, veel
van deze projecten veel krachtiger aangepakt kunnen gaan worden. Het ontwikkelingsgerichte
karakter van dit plan maakt het ook mogelijk projecten op te nemen die tot voor kort praktisch
ondenkbaar waren, zoals de aanleg van nieuwe “meenten” voor bijvoorbeeld natuur langs de
Leigraaf en voor landschappelijke inpassing van de dorpsrand van Groesbeek samen met
dorpsvoorzieningen in de Groesbeekse Meent.
Vrijwel alle projecten uit het landschapsbeleidsplan zijn terug te vinden in de projecten die
hieronder zijn opgesomd. Voor de duidelijkheid zijn de specifieke projecten uit het
landschapsbeleidsplan ook genoemd. Daarnaast komen sommige projecten meer verspreid
terug. Dat is bijvoorbeeld het geval met project Behoud en herstel van oude zandwegen en
Schakels in het recreatieve padennet. Dit project is recent uitgewerkt in het rapport
Wandelpadenplan Groesbeek (Centaurea, 2004), dat dan ook als leidraad kan dienen voor het
vormgeven van de recreatieve infrastructuur in Groesbeek.
Andere projecten die meer verspreid door het gehele plan gevlochten zijn, zijn bijvoorbeeld
project Ontwikkelen van mantel- en zoomvegetaties en Perceelsrandenbeheer ten behoeve van
patrijs en kwartel, maar natuurlijk ook voor allerlei vlinders, kleine dieren als egels en muizen
en in het verlengde daarvan weer soorten die daarvan leven, zoals kleine marterachtigen, maar
ook roofvogels en uilen.
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Spoor Gg: Groen-blauwe dooradering

Voorbeeldproject Gg1: Ecologische verbindingszone Wylerbaan - Schildbroek
In de Landinrichting Groesbeek zal een ecologische verbindingszone worden aangelegd door
het agrarisch gebied tussen de Wylerbaan en de Duitse grens, naar het retentiebekken bij de
samenvloeiing van de Groesbeek en de Leigraaf. Het beheer ervan zal waarschijnlijk gedaan
gaan worden door de Stichting Landschap Ooijpolder - Groesbeek met geld van het
Landschapsfonds. Gedeeltelijk zullen ook wandelpaden deel uitmaken van de ecologische
verbindingszone. Daarnaast zullen ook enkele percelen uit de Ruilverkaveling die worden
overgedragen aan Stichting Landschap Ooijpolder - Groesbeek in dit project worden
ondergebracht. Het gaat daarbij om 4 terreinen/overhoeken, met een oppervlakte van 0,35,
0,97, 2,0, en 1,33 hectare.

Initiatiefnemer: Stichting Landschap Ooijpolder - Groesbeek
Betrokkenen: omwonenden, Ruilverkaveling Groesbeek, Gemeente, De Ploegdriever,

Werkgroep Milieubeheer Groesbeek
Financiering: Ruilverkaveling (inrichting) en Landschapsfonds (beheer)
Kosten éénmalig: €0,-
Kosten jaarlijks: €  26.114,-
Prioriteit: korte termijn

Voorbeeldproject Gg2: Jansberg-Grafwegen
Momenteel is een nieuw voorbeeldproject in voorbereiding rond de boerderij Het Hof in
Grafwegen. Mogelijk zijn er hier al in de voorbeeldfase meerdere bedrijven die willen
participeren en die in één keer de aanleg van paden en landschapselementen in een relatief
groot gebied mogelijk zouden kunnen maken.
De omvang wordt hier in het voorjaar van 2004 bepaald. 

Initiatiefnemer: Landschapsfonds, 
Betrokkenen: grondeigenaren, omwonenden, Gemeente,   
Financiering: Landschapsfonds

PUP-thema 2: natuur en landschap en thema 5: recreatie en toerisme,
SGB, provincie (SEO, FVLG), Interreg

Kosten éénmalig: € 36.850,-
Kosten jaarlijks: € 5.280,-
Prioriteit: korte termijn

Project Gg3: Op pad op de hellingen van het Nederrijk
Dit gebied is tamelijk kleinschalig doorsneden met paden voor zover het de beboste gedeelten
betreft. In het landbouwgebied zijn echter veel paden verdwenen of ontoegankelijk geworden.
Er is behoefte aan nog een  of twee oost-westverbindingen in het gebied  van de Vlierenberg,
ten westen van de Zevenheuvelenweg. In het oostelijk daarvan gelegen gebied tussen de
Zevenheuvelenweg en de Wylerbaan is behoefte aan drie oost-westverbindingen en één
noord-zuid verbinding, grofweg parallel aan de Wylerbaan, ongeveer tussen Holdeurn en de
Kamp.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: Grondeigenaren,,  , Werkgroep Milieubeheer Groesbeek ruilverkaveling,

gemeente,Terra Vita
Financiering: Landschapsfonds

PUP thema 5: toer isme en recreatie; SEO, SGB,  Interreg.
Kosten éénmalig: € 76.000,-
Kosten jaarlijks: €   8.800,-
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Prioriteit: later

Project Gg4: Op pad tussen Wylerbaan en De Horst
Ook in dit momenteel vrij open gebied zouden meer wandelmogelijkheden kunnen komen, al
zullen er ook in de Landinrichting Groesbeek al verschillende worden gerealiseerd, onder
meer langs delen van de nieuwe ecologische verbinding. Ook is het pad langs de oude
spoorlijn Groesbeek - Kranenburg hersteld. In overleg met grondeigenaren zouden hier nog
meer verbindingen kunnen worden aangelegd. 
In dit project dient speciale aandacht te zijn voor het aanleggen van enkele poelen.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: Grondeigenaren, Waterschap , Werkgroep Milieubeheer Groesbeek,

ruilverkaveling, gemeente
Financiering: Landschapsfonds

PUP thema 5: toer isme en recreatie; SEO, SGB,  Interreg.
Kosten éénmalig: € 85.500,-,-
Kosten jaarlijks: €  9.900,-
Prioriteit: later

Project Gg5: Op pad langs de Groesbeekse Beken
Mede door het centrumplan en andere initiatieven is de Groesbeek in de belangstelling
gekomen. Ook de Drulse Beek is in beeld geraakt als drager van ecologie en wandelrecreatie.
Zodra beide beken echter de woonbebouwing achter zich laten zijn ze nauwelijks meer
beleefbaar en toegankelijk. Daarnaast zijn er nog diverse andere beken en waterlopen die het
water vanuit het Bekken van Groesbeek afvoeren: de Hulschbeek, maar ook kleine waterlopen
vanuit Bredeweg. In de Ruilverkaveling Groesbeek wordt hier al het een en ander aan gedaan.
Waar nodig moet naar mogelijkheden gezocht worden om de beken verder als dragers van het
landschap beleefbaar te maken en tegelijk hun ecologische kwaliteiten te verbeteren.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: Grondeigenaren, Waterschap De Ploegdriever, Werkgroep Milieubeheer

Groesbeek, gemeente
Financiering: Landschapsfonds

PUP thema 5: toerisme en recreatie en thema 3: duurzaam waterbeheer;
SEO, SGB, Interreg.

Kosten éénmalig: € 101.000,-
Kosten jaarlijks: €  9.900,-
Prioriteit: korte termijn

Project Gg6: Op pad tussen de linten van de Lintenkring
De opbouw van het landschap in het Bekken van Groesbeek is sterk radiaal: vanuit Groesbeek
lopen wegen min of meer stervormig uiteen. Daartussen zijn de verbindingen schaarser,
hoewel er onder meer in de Landinrichting aan gewerkt is om oude dwarspaden te herstellen
en nieuwe aan te leggen. Zo zal er nog een pad komen langs de vuilstort, zodat de
Bruuksestraat verbonden wordt met de Ashorst. Toch is er op diverse plaatsen nog wel
behoefte aan verdicht ing van het padennet, onder meer tussen Grafwegen en  Bredeweg.
Omdat op sommige plaatsen al paden en/of landschapselementen aanwezig zijn, hoeft niet
alles opnieuw aangelegd te worden.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: Grondeigenaren, Waterschap . , Werkgroep Mil ieubeheer Groesbeek,

gemeente, ruilverkaveling
Financiering: Landschapsfonds

PUP thema 5: toer isme en recreatie; SEO, SGB,  Interreg.
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Volledige groen-blauwe dooradering
De nota “Natuur voor mensen, mensen
voor natuur” noemt voor “Groen-blauwe
dooradering” een oppervlaktepercentage
van 10% van het totale agrarisch
cultuurland. In het deelgebied Groesbeek
gaat het daarbij om ongeveer 1750 ha.
10% daarvan is dus 175 ha. Omgerekend
naar landschapselementen van gemiddeld
ca. 8 m breed levert dat een lengte van ca.
219 km aan landschapselementen op.
Gaan we uit van een gemiddelde te
omaderen perceelsgrootte van 4 ha, dan
zijn er dus ca. 438 percelen en dat
betekent dat per perceel ca. 500 m
landschapselement beschikbaar is.
Daarmee zijn dus (afhankelijk van de
verhoudingen van het perceel) ruim 2
zijden te beplanten. De andere zijden
grenzen aan een ander perceel of
bijvoorbeeld aan een weg. 
Hiermee kan dus het  gehele Bekken van
Groesbeekworden ingericht en beheerd
met wandelpaden en
landschapselementen (groeshagen, Vista
romana’s, schildwallen en renpaadjes,
verbrede oevers, wandel en ruigtestroken
etc.) in een raster langs de kavelgrenzen
met een gemiddelde maaswijdte van ca.
200 m

Kosten éénmalig: € 56.000,-
Kosten jaarlijks: € 13.200,-
Prioriteit: korte termijn

Project Gg7: Wandelgraften
Het zuidelijk hellinggebied van Klein Amerika en de omgeving van de St. Jansberg bestaat
deels uit jonge ontginningen. Het gebied heeft plaatselijk te lijden van erosie door water dat
bij zware buien grond meesleurt. Momenteel wordt hier al aan gewerkt in het kader van een
project door o.m. DLV en de Gemeente. Dit kan uitgebouwd worden met het instrumentarium
van het Landschapsfonds, waarbij behalve erosiebestrijding ook ecologische en wandel-
infrastructuur kan worden aangelegd. 

In dit bijzondere gebied is waakzaamheid geboden tegen het dichtplanten van zichtlijnen.
Anderzijds hoeft niet alles overal zichtbaar te zijn; doorkijkjes en coulissen maken het
landschap ook verrassender. Waar openheid gewenst is kunnen vista romana’s uitkomst
bieden, waarbij met name de “bolle koppen” in het landschap zouden kunnen worden beplant,
zodat de hoogteversch illen visueel worden  benadrukt. Vista romana’s zijn ook weer geschikt
als concentratiepunten voor wandelaars. Hiervoor kunnen ook punten in de bosranden van
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten of andere eigenaren worden ingericht.
Ook kan de groen-blauwe dooradering worden gerealiseerd in de vorm van ruigtestroken, die
ook weer goed zijn voor vele planten en dieren, waaronder de patrijs en de kwartel.
Groeshagen, wandelgraften en -driften moeten vooral worden aangelegd in het gebied met
steile hellingen (>4%), zowel bij Breedeweg en Grafwegen, als in het Nederrijk, zoveel
mogelijk evenwijdig aan de hoogtelijnen,  één element per 5 tot 10 m hoogteverschil.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: Grondeigenaren, Waterschap, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek,

gemeente
Financiering: Landschapsfonds

PUP thema 2: natuur en landschap en  3: duurzaam waterbeheer; SEO,
SGB, FVLG

Kosten éénmalig: € 66.500,-
Kosten jaarlijks: €   7.700,-
Prioriteit: korte termijn

Project Gg8: Bestaande landschapselementen
Doel van dit project is de bestaande landschapselementen onder te brengen in het
Landschapsfonds. Wanneer voor een of meer bedrijven een projectplan wordt gemaakt zullen
ook herstel en beheer van bestaande elementen in het uitvoeringscontract worden opgenomen.
Achtergrond is dat eigenaren die tot nu toe deze landschapselementen in stand gehouden
hebben zeker niet benadeeld mogen worden ten opzichte van eigenaren die dat niet gedaan
hebben. Bovendien kunnen bestaande elementen door hun reeds doorgemaakte ontwikkeling
een hogere waarde voor landschap en ecologie hebben dan nieuw aan te leggen elementen.
Door aan te sluiten bij projecten zal geprobeerd worden de landschapselementen te ontsluiten
voor wandelaars.
De gemeentelijke regeling voor subsidiëring van achterstallig onderhoud aan
landschapselementen blijft bestaan, maar vervalt voor landschapselementen die onder een
projectplan groen-blauwe dooradering (Landschapsfonds) gaan vallen.

Een ander aandachtspunt is welke elementen wel en welke niet passen binnen de
doelstellingen van het Landschapsontwikkelingsplan. In de inventarisaties zijn bijvoorbeeld
populierenrijen, elzensingels, wegbeplantingen, solitairen en groepen, erfbeplantingen en
boomgaarden opgenomen. Criterium is dat er een duidelijke verwantschap moet zijn met de
karakteristieke begroeiing in het omringende landschap dan wel de elementen die in het
Landschapsontwikkelingsplan voor het deelgebied worden aanbevolen. 
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Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: gemeente (trekker) grondeigenaren, Landinrichting, Waterschap,. WMG
Financiering: Landschapsfonds binnen projecten en Gemeente daarbuiten
Kosten éénmalig: € 14.000,-
Kosten jaarlijks: € 3.520,--
Prioriteit: doorlopend

Project Gg9: Overige groen-blauwe dooradering Bekken van Groesbeek
Doel van dit project is om de wandelpaden en landschapselementen zo uit te breiden dat er
een dicht net ontstaat van wandelmogelijkheden en ecologische verbinding. Daarbij zullen
niet overal alle verschillende functies van de dooradering aan bod hoeven te komen. Er
kunnen in dit kader (opgaande) landschapselementen worden aangelegd met of zonder pad, 
afhankelijk van wie zich aandient en wat die grondeigenaar wil. De ervaring leert dat dit in
het sociale netwerk van de grond wordt getild. Het vergt dus alertheid van de gebiedsmakelaar
van  het landschapsfonds. Ze zullen steeds worden meegenomen in een projectplan, wanneer
dit voor een grondeigenaar wordt opgesteld.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: grondeigenaren, Landinrichting, Gemeente, Waterschap, , Werkgroep

Milieubeheer Groesbeek
Financiering: Landschapsfonds binnen projecten, Landinrichting en Gemeente

daarbuiten
PUP thema 5: toer isme en recreatie; SEO, SGB,  Interreg.

Kosten éénmalig: € 815.000,-
Kosten jaarlijks: € 165.000,-
Prioriteit: doorlopend

Project Gg10: Groesruiter
Ook in de omgeving van Groesbeek is in toenemende mate behoefte aan ruiterpaden. Er zijn
minstens vijf maneges in de directe omgeving, vanwaar tochtjes gemaakt kunnen worden
buiten de omheinde ruimten. Maar ook is in het landschap duidelijk te zien dat er steeds meer
mensen zelf paarden hebben. Er is dan ook steeds meer behoefte om te paard het gebied in te
trekken. In navolging van bijvoorbeeld de Veluwe-trail zouden ook lange-afstands-
ruiterpaden kunnen worden ontwikkeld, waarbij relatief gemakkelijk ook Duitsland
(Reichswald) en Limburg kunnen worden aangetakt. Voorlopig wordt gezocht naar
mogelijkheden om de groen-blauwe dooradering ook te combineren met ruiterpaden, zoals
dat gebeurt met voetpaden. Daarnaast kunnen bestaande rustige wegen met niet te smalle
bermen in de route worden opgenomen.
Een combinatie van ruiter- en wandelpaden is niet aan te bevelen. De paden worden door de
paarden  kapot gelopen , en paarden zijn vaak schrikachtig. Wandelaars kunnen onrustig
worden van een paard dat vlak langs hen passeert, zeker als een ruiter de gedragsregels
negeert en niet stapvoets nadert.

Initiatiefnemer paardensportondernemers
Betrokkenen: grondeigenaren, Gemeente, Waterschap.  De Ploegdriever, VVV Rijk

van Nijmegen, Terra Vita
Financiering: Landschapsfonds (groenblauwe dooradering), paardensportondernemers

PUP-thema 5: recreatie en toerisme, SGB, provincie SEO, Interreg
Kosten éénmalig: € 83.333,-
Kosten jaarlijks: € 4167,-

Project Gg11: Spierkracht op wielen Groesbeek
De omgeving van Groesbeek is populair om er per fiets op uit te trekken. Niet alleen vanuit
Nijmegen, maar ook vanuit voorzieningen voor verblijfsrecreatie trekken velen er op mooie
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dagen op uit. Voor ongeoefende skeelers is het gebied minder geschikt vanwege de hellingen,
maar de geoefenden vinden op de hellingen aantrekkelijke uitdagingen. In de lagere gebieden
kan dit ook voor anderen recreatieve mogelijkheden opleveren.
Op veel plaatsen zijn er rustige weggetjes, waar fietsers prettig kunnen recreëren, maar er is
hier en daar nog wel behoefte aan extra verbindingen, zodat de capaciteit en de
aantrekkelijkheid van het gebied nog verder toeneemt. Deze nieuwe fietspaden worden waar
mogelijk ondersteund vanuit de projectorganisatie van het Landschapsfonds, maar de
financiering dient vanuit andere bronnen te komen.
Combinatie van fietspaden met groen-blauwe dooradering is het gemakkelijkst. Voor fietsen
is een smal pad veelal al genoeg. Niettemin zal wel aanvullende financiering nodig zijn voor
de noodzakelijke aanvullende oppervlaktelaag. Zelfs indien gebruik gemaakt wordt van een
schelpen- of leemverharding is aanvullende in richting en onderhoud onvermijdelijk. De enige
categorie waarvoor dit niet geldt bestaat uit ATB’s. Deze kunnen gebruik maken van paden
die ook voor wandelaars geschikt zijn. Dit kan echter aanleiding zijn tot overlast bij
wandelaars. In dat geval zal regulering moeten plaatsvinden. Hier wordt uitgegaan van een
fietsroute van ca. 12 km in de vorm van een schelpenpad van 1 m breed over onverhard land.
Het gaat daarbij vooral om dwarsverbindingen tussen bestaande wegen.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: Recreatieschap (trekker), grondeigenaren skeeler- en wielerclubs,

Waterschap, ANWB, ENFB
Financiering: Landschapsfonds (gbda en recht van overpad), Gemeente, 

PUP thema 5: toerisme en recreatie, SGB; provincie (o.a. SEO); Interreg
Kosten éénmalig: € 96.000,--
Kosten jaarlijks: € 19.200,--
Prioriteit: later

Spoor Gj: Juwelen van het Rijk
Juwelen zijn er in soorten. In het Rijk (van Nijmegen) gaat het daarb ij om:
o natuurjuwelen
o aardkundige juwelen
o archeologische juwelen
o cultuurhistorische juwelen
o landschappelijke juwelen.
Natuurlijk zijn er veel overlappen.

In de Gemeente Groesbeek is al een enthousiaste groep bewoners, met name vanuit de
Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, bezig met initiatieven voor verdere vormgeving en
inrichting van het landschap. Dit is al een enorme stimulans voor de gemeente en de
gebiedsmakelaar. Veel van deze initiatieven kunnen door de gemeente ondersteund worden.

Project Gj1: Groesbeek-Juwelen
Dit project houdt de ontwikkeling in  van een fietsroute in het Bekken van Groesbeek,
inclusief het gebied naar Kranenburg, waarbij de juwelen worden bezocht en belicht. Waar
mogelijk wordt gezocht naar het beter beleefbaar maken van deze objecten. Zo zou het mooi
zijn als bijvoorbeeld het mottekasteel Meerwijk weer zichtbaar gemaakt kon worden.
Elementen die een rol moeten spelen in dit project zijn:
o aardkundig: stuwwal met smeltwater- erosie- en beekdalen, dekzandruggen Hoge Horst

en Cranenburgsestraat, Reichswald met erosiedalen, kwelgebieden De Bruuk en
Kranenburger Bruch, bron van de Groesbeek, traject Groesbeek - Groesbecker Bach (Het
gehele grondgebied van Groesbeek is GEA-object).

o cultuurhistorisch: sporen bewoningsgeschiedenis: steentijdbewoning Klein Amerika en
IJzertijdbewoningen(voorbeeld),  motte-kasteel Meerwijk, kastee l van Groesbeek,
landhuizen in het heuvelland, boerderijen Delftse school; sporen nijverheid: Holdeurn
(leemput) en locaties Romeinse steenovens, Romeins waterwerk (Kerstendal/Louisedal,
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 Impressie van het Romeinse hoofdkwartier 
 (bron: website Pansa)

Heilig Landstichting), sprengen Nederrijk, sporen verdediging: Heumense en
Mokerschans, Canadees oorlogskerkhof; sporen religie: kerkje Groesbeek, Bredeweg, De
Horst, Wyler, Kranenburg, begraafplaatsen.

o natuur: Boswachteri j Groesbeek, Mulderskop, Nederrijk en Water Meerwijk,
Mookerheide, St. Jansberg, De Bruuk, Reichswald, Kranenburger Bruch.

Deze lijst is zeker niet uitputtend. De uitwerking dient verder vooral te gebeuren in
samenspraak met lokale deskundigen (Heemkundekring Groesbeek, St. Landschap
Ooijpolder-Groesbeek). Het project is te zien als een voortzetting van project 13 uit het
landschapsbeleidsplan. De financiers dienen de kosten te dragen voor het drukwerk en de
overhead van de organisatie. 

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: grondeigenaren, Heemkundekring Groesbeek Gemeentes, Gemeinde

Kranenburg,Terra Vita
Financiering: PUP-thema 2: natuur en landschap en thema 5: recreatie en toerisme,

SGB, provincie (SEO, FVLG), Belvoir, Interreg
Kosten éénmalig: € 25.000,-
Kosten jaarlijks: €   5.000,-
Prioriteit: korte termijn

Project Gj2: Romeins waterwerk
Gedeeltelijk in de Gemeente Groesbeek en gedeeltelijk in de Gemeente Nijmegen liggen de
restanten van een voor Nederland uniek waterwerk dat vermoedelijk de Romeinse legerplaats
op het Kops Plateau van water heeft voorzien. Het wordt gevoed door sprengen in onder meer
het Louisedal en het Kerstendal in Berg en Dal en loopt via een ingenieus systeem van
ophogingen en uitgravingen over een lengte van ca. 6 km zo goed mogelijk langs de
hoogtelijnen via de Heilig Landstichting, de Kwakkenberg en de Broerdijk (!) naar het Kops
Plateau. Pas vrij recent is dit systeem serieus in de belangstelling gekomen en men wil nog
verder uitzoeken hoe het precies gelegen heeft en gefunctioneerd heeft, omdat er nog allerlei
vragen bestaan over de vormgeving en het technisch functioneren ervan.
Het systeem biedt zeer bijzondere kansen voor cultuurhistorische beleving en het zou een zeer
aansprekend voorbeeld kunnen zijn om in het kader van het landschapsontwikkelingsplan én
in het kader van de festiviteiten rond de Romeinse wortels van Nijmegen in 2005 iets mee te
doen om het onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Omdat er echter nog veel
vragen over het systeem onopgelost zijn, is het momenteel te vroeg voor een grootscheepse
historisch verantwoorde reconstructie. Een al dan niet tijdelijke, symbolische herleving in
enige vorm is echter zeer wel denkbaar, zeker in het kader van de Nijmeegse festiviteiten. Te
denken zou daarbij zijn aan een eenvoudige “reconstructie” met moderne middelen
(waterleidingpijp of -goot) met op strategisch gelegen punten een stukje reconstructie van de
vermoedelijk historische vorm. Idee er achter zou kunnen zijn dat het water opnieuw stroomt,
zoals het dat vroeger (vermoedelijk) ook gedaan heeft en dat het min of meer te volgen is, al
wandelend door bos en stad. Dit kan worden uitgebreid met informatie over de oude
legerplaats en Romeins Nijmegen, maar ook over andere Romeinse (Xanten, aquaducten uit
Zuid-Europa) of andere 
minder oude waterwerken, dicht bij huis, bijvoorbeeld in Beek en Ubbergen.
Dit project dient direct aan te sluiten op de nieuwe nota Limes/Romeinse alliantie.

Initiatiefnemer: Gemeente Nijmegen
Financiering: Gemeente Nijmegen, Gemeente Groesbeek, 

PUP-thema 2: natuur en landschap en thema 5: recreatie en toerisme,
SGB, provincie (SEO, FVLG), Belvoir, Interreg

Betrokkenen: ROB,  Landschapsfonds, Bijbels Openlucht Museum, grondeigenaren,
Gemeenten, Heemkundekring Groesbeek

Kosten éénmalig: € 100.000,-  realisatie
Kosten jaarlijks: €    5.000,- onderhoud
Prioriteit:  korte termijn
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 De huidige bomenregeling van de Gemeente
Groesbeek vergoedt: behoudsvergoeding
€22,50 tot €45 euro per boom en daar bovenop
beheervergoeding van €2,30 tot €11,30 per
boom, afhankelijk van de dikte. De regeling
slaat echter niet aan.

Project Gj3: Bomen en bebouwing
Bomen kunnen een zeer markante rol spelen, zeker in combinatie met markante bebouwing,
maar ook als solitair in bijvoorbeeld een akker of weiland. Dit project bouwt voort op de
bestaande regeling voor dergelijke bijzondere bomen in de Gemeente Groesbeek. De regeling
voor Bijzondere bomen in particulier beheer kan worden ondergebracht in het
Landschapsfonds. Eigenaren kunnen een subsidie krijgen van bijvoorbeeld € 50 per jaar. Dit
wijkt af van de huidige regeling in de Gemeente Groesbeek waar weinig gebruik van gemaakt
wordt. Bekeken moet worden of dit ligt aan onbekendheid of aan de hoogte van de bedragen.
Zo nodig dienen de bedragen aangepast te worden. De gemeente blijft verantwoordelijk voor
de regeling, maar de regeling geldt niet voor bomen die deel uitmaken van een projectplan in
het kader van dit landschapsontwikkelingsplan.
In het kader van de Ruilverkaveling kan het nodig zijn solitaire bomen snel onder de regeling
te brengen.

Initiatiefnemer: landschapscoördinator Gemeente Groesbeek
Financiering: Landschapsfonds, Gemeente Groesbeek
Betrokkenen: Landschapsfonds,  grondeigenaren, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek,

Ploegdriever
Kosten éénmalig: inventarisatie heeft reeds plaatsgevonden
Kosten jaarlijks: € 5.000,-
Prioriteit: later

Spoor Gn: Nieuwe meenten en Nieuwe erven

Project Gn1: Groesbeekse Meent
De Groesbeekse Meent beoogt door middel van een rood-voor-groen-constructie (verevening)
een stevige groenzone te leggen. Doel is de industrieterreinen landschappelijk in te kaderen,
de bedrijven uitstraling te verlenen en uitloopvoorzieningen te realiseren.
In zo’n project moeten in ieder geval wandelvoorzieningen worden gerealiseerd en een park
met bijvoorbeeld een evenemententerrein voor dorpsgebruik (openluchttoneel,
schoolactiviteiten, sport en spel, etc.). De Groesbeek moet er verder een prominente plaats in
krijgen. 
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 De verbindingszone langs de Leigraaf zou niet
alleen voor dieren moeten gelden, maar ook
voor planten. 
 Diverse plantensoorten die in de Bruuk in het
verleden verdwenen zijn, kunnen niet meer
terugkeren, omdat het zaad van de verdwenen
soorten de Bruuk niet meer kan bereiken. Een
voorbeeld daarvan is de Moeraswespenorchis,
die ooit in de Bruuk gevonden is. Deze soort
groeit nog wel in het Kra nenburger Bruch. De
afstand tussen beide gebieden is echter te
groot.
 Ook soorten die nog wel in de Bruuk
voorkomen worden met uitsterven bedreigd
omdat de populatie zo klein is dat er inteelt
plaatsvindt, waardoor de soort kan verzwakken
en uitsterven. Zo tellen de populaties
Welriekende Nachtorchis, Slanke Sleutelbloem
en Klein Glidkruid slechts een tiental planten
en de Grote Keverorchis en Trilgras mogelijk
zelfs maar een enkele plant of pol, terwijl de
Ronde Zonnedauw mogelijk al is verdwenen.
Een zelfde verhaal geldt voor een vlindersoort
als de Zilveren Maan. Deze soort is enkele
jaren geleden in de Bruuk uitgestorven.
 Het isolement kan doorbroken worden door de
Leijgraaf in te richten als ecologische
verbindingszone. Maar voor kwetsbare soorten
dient zo'n verbindingszone tevens leefgebied te
zijn. Er zullen dus schrale graslanden
aanwezig moeten zijn. Gelet op de eerder
genoemde potenties van het gebied is herstel
mogelijk, mits er meer ruimte beschikbaar
komt.
 Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, nov.
2001

Initiatiefnemer: Gemeente Groesbeek
Betrokken: publiek-private samenwerking; WMG
Financiering: door particulieren met verevening (rood voor groen)
Kosten en opbrengsten afhankelijk van initiatieven van derden.

Project Gn2: Natuurlandgoed De Leigraaf
Dit project behelst het scheppen van mogelijkheden voor waterbeheer in dit gebied,
gecombineerd met natuur in natte hooilanden en broekbossen, een ecologische
verbindingszone naar de Groesbecker Bach en Kranenburg en zo naar het Kranenburger
Bruch en recreatief medegebruik in de vorm van wandelen. Dit gebied heeft dezelfde
abiotische omstandigheden als De Bruuk en de natuur kan hier dus zeer belangrijk uitgebreid
worden.
Voor een deel worden deze functies (waterbeheer, natuur) gerealiseerd in de Landinrichting
in een ca. 15 m brede strook langs de Leigraaf. Waterschap Rivierenland gaat ervan uit dat er
voorlopig niet meer ruimte nodig is voor opvang van water in dit gebied, onder meer omdat er
ook plannen zijn om bovenstrooms meer retentie te scheppen in de beekdalen.
Dit project is niettemin ook zonder dat van groot belang voor natuurontwikkeling en wellicht
in de nabije toekomst toch haalbaar als rood-voor-groen-project, waarbij landschappelijke
kwaliteit uiteraard gewaarborgd moet zijn.

Initiatiefnemer: Gemeente Groesbeek
Betrokken: publiek-private samenwerking ; WMG
Financiering: door particulieren met verevening(rood voor groen)
Kosten en opbrengsten afhankelijk van initiatieven van derden

Spoor Gw: Stapelen met water

Project Gw1: Herinrichting Groesbeekse Beken
Herinrichting van de Leigraaf, Groesbeek, de Hulschbeek, en het lage deel van de Drulse beek
en de beken en waterlopen bij Bredeweg met vochtige hooilanden op de lage plaatsen,
waterretentie in meanders en rabatten, schouwpaden/wandelpaden met ruigtestroken,
toevoerende sloten met verbrede bedding met plasberm en flauw talud.
De opgaven zijn geformuleerd in de S troomgebiedsvisie Er  zijn mogeli jkheden voor blauwe
diensten, zowel kleinschalig (retentie langs bestaande watergangen)  als grootschalig,
bijvoorbeeld wateropvang in (kunstmatige) laagtes. Zie ook Op pad langs Groesbeekse
Beken.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: Waterschap, grondeigenaren, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek
Financiering: Landschapsfonds, Waterschap  

PUP-thema 3: duurzaam waterbeheer, SGB en provincie (bestrijding
verdroging), Interreg

Kosten éénmalig: € 344.000,- (1 km reeds opgenomen in Project Op pad langs Groesbeekse
beken Gg

Kosten jaarlijks: €  16.000,-
Prioriteit: later

Project Gw2: Water op de stuwwal
Behalve de beken in Beek en Ubbergen is er ook in Groesbeek sprake van water dat uittreedt
op de stuwwal. Het meest spectaculair is dat het geval in de situatie van het Romeinse
Waterwerk (Project Gj2). Er zijn echter ook op het landgoed Nederrijk enkele waarschijnlijk
gegraven bronnen (sprengen). Het gaat om de volgende elementen:
o spreng en sprengenbeek bij Valkenlaagte
o Varkensput
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o vijvers Lage Holdeurn
P. Thissen heeft deze watertjes beschreven (Thissen, 2002) en erbij aangegeven hoe ze
hersteld en beleefbaar gemaakt kunnen worden. Dit dient in het kader van dit
landschapsontwikkelingsplan krachtig ondersteund te worden.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: grondeigenaren, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek
Financiering: Landschapsfonds, Waterschap

PUP-thema 3: duurzaam waterbeheer, SGB en Interreg
Kosten éénmalig: € p.m. (nog niet verwerkt in begroting, financiering via

landschapsbeleidsplan gemeente Groesbeek of andere bronnen)
Kosten jaarlijks: € p.m. (idem)
Prioriteit: later

Spoor Gz: Land in zicht 
Ook voor het spoor Land in zicht zijn al vele impulsen gegeven in andere projecten. Speciaal
kan aan dit aspect aandacht besteed worden in de volgende projecten:

Project Gz1: Wegbeplanting Groesbeek
Gemeenten en Provincie zijn beheerders van een aantal wegbeplantingen. Er zijn niet zoveel
wegbeplantingen in het buitengebied. In het algemeen hebben de bestaande wegbeplantingen
een informeel karakter, wat goed past bij de omgeving.
In het kader van dit landschapsontwikkelingsplan is er geen behoefte om hier wijzigingen in
aan te brengen.
Wel is er behoefte om het bermbeheer ten behoeve van schrale vegetaties, vlinder en andere
kleine dieren krachtig voort te zetten. De gemeente is hiervoor de belangrijkste trekker. In het
kader van de Ruilverkaveling moet ook de eigendomssituatie van bermen opnieuw worden
vastgesteld. Het is daarbij zaak dat strategische eigendommen van de Gemeente in verband
met de groen-blauwe dooradering goed verdedigd worden.

Spoor Gd: Das op het spoor

Project Gd1: Herinrichting Leigraaf
In het kader van de Landinrichting Groesbeek zal waterbeheer en natuur worden gerealiseerd
in een ca. 15 m brede strook langs de Leigraaf. Waterschap Rivierenland gaat ervan uit dat er
voorlopig niet meer ruimte nodig is voor opvang van water in dit gebied, onder meer omdat er
ook plannen zijn om bovenstrooms meer retentie te scheppen in de beekdalen.
Dit project overlapt met het herinrichtingsproject voor de beeklopen, opgenomen onder het
spoor: Stapelen  met water. Het overlapt ook gro tendeels met het project Op pad langs
Groesbeekse beken. Indien er op korte termijn inrichting gegeven kan worden aan project
Gn2 Natuurlandgoed Leigraaf, dienen de doelstellingen van de herinrichting daarin integraal
te worden meegenomen, maar kan de uitwerking breder zijn.

Initiatiefnemer: Ruilverkaveling Groesbeek (beheer onder verantwoordelijkheid
Waterschap)

Project Gd2: Bermen spoorlijn
De bermen van de spoorlijn Nijmegen - Groesbeek - Kranenburg vormen een schitterend,
schraal, warm en deels open lint in het landschap, dat uitstekend geschikt is als verbinding
voor vele soorten organismen van dergelijke biotopen én als wandel- en fietspad. Het beheer
van het traject Groesbeek - Kranenburg wordt inmiddels door de Gemeente Groesbeek
georganiseerd.
Ook voor het gedeelte binnen de bebouwde kom van Groesbeek is de gemeente via het
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Centrumplan verantwoordelijk. Hier bestaat nu een goede kans om een doorgaande
ecologische verbinding door het dorp te ontwikkelen.
Het traject op de stuwwal is nog niet adequaat in beheer, terwijl ook hier belangrijke potenties
liggen. Het gaat dan om heide en droog schraalgrasland als vegetaties, maar ook om soorten
als de levendbarende hagedis en de gladde slang die hier kunnen migreren. Het project kan
een rol spelen in het herstel van de heide in dit gebied op basis van het rapport Herstel van de
heide tussen Nijmegen en Mook van Natuurbalans, waarin ook Natuurmonumenten en de
Provincie Gelderland participeren.
Dit project behelst het opstellen van een beheersplan en in tweede instantie het eventueel
uitvoeren daarvan.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: NS Railinfrabeheer, Gemeente Groesbeek, Mook en Middelaar,

Nijmegen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
Financiering: Gem. Groesbeek (via landschapsbeleidsplan, niet opgenomen in

begroting landschapsontwikkelingsplan.)
Kosten éénmalig: p.m.
Kosten jaarlijks: p.m.
Prioriteit: later

A: Projecten voor het hele gebied

De projecten zijn zoveel mogelijk per deelgebied uitgewerkt, maar voor een aantal projecten
is dat niet logisch. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de projecten op het gebied van
communicatie en educatie.

Spoor Ag: Groen-blauwe dooradering

Project Ag1: Afvoer tak- en resthout uit landschapsbeheer
Een belemmering die onderhoud aan landschapselementen mede belemmert, is het probleem
van het resthout. Met name het takhout dat vrijkomt bij onderhoud aan beplantingen werd
traditioneel altijd verbrand op takkenhopen. Als gevolg van strikte richtlijnen uit de Wet
Milieubeheer is dit niet meer toegestaan, zonder een expliciete ontheffing op grond van art.
10.63 lid 2 van de Wet Milieubeheer.
Het collectief aanvragen van ontheffing belast het  milieu, bovendien  is het aanvragen van zo'n
ontheffing soms een tijdrovende aangelegenheid en kost geld. Dit belemmert mede het
onderhoud aan landschapselementen.
In het kader van dit project dient bekeken te worden of er voldoende materiaal vrij kan komen
voor benutting in een energiecentrale (Cuijck). Daarnaast kan gezocht worden naar andere
vormen van afzet of gemeenschappelijke voorzieningen

Is dit echt niet mogelijk, dan zou een simpele, en algemeen bekende procedure moeten
worden ontworpen om toch een stookvergunning (ontheffing Wet Milieubeheer) te krijgen,
bijvoorbeeld een telefoonnummer/antwoordapparaat waar ad hoc gemeld kan worden waar en
wanneer gestookt wordt. Indien dit niet voor alle vormen van snoei-en resthout kan gelden,
kan dit collectief gebeuren voor deelnemers in het Landschapsfonds. De regeling zal voor
iedere eigenaar/beheerder van landschapselementen goed duidelijk moeten zijn.
Mocht de ondernemer zelf verantwoordelijk blijven voor afvoer van zijn snoeihout dan
dienen deze kosten in het tarief te worden verwerkt.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: grondeigenaren, beheerders, Ploegdriever,brandweer, gemeenten
Financiering: afhankelijk van oplossing
Kosten 1-malig: € 3.000,-
Kosten hangen af van de gekozen oplossing Wat kos t het om een gemeenschappel ijke
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versnipperaar te kopen? wat kost het /levert het op om periodiek snoeiafval naar Cuijck te
brengen?
Prioriteit: korte termijn

Project Ag2: Meubilering groen-blauwe dooradering
Uit de avonden met de streek is naar voren gekomen dat men zo min mogelijk
recreatiemeubilair (banken, borden, palen etc.) in het landschap wil zien. Men gaat  liever op
een boomstam zitten dan op een bank. Niettemin is voor mensen die wat minder fit en
beweeglijk zijn of hun kleren schoon willen houden hier en daar toch wel een bank nodig.
Voor zover er landschapsmeubilair wordt aangebracht willen we dat wel als zodanig
herkenbaar maken. Dit is een vorm van promotie waardoor het draagvlak voor het
Landschapsfonds toe zal nemen. Dat vraagt herkenbaarheid van de gerealiseerde elementen.
In dit project wordt een stijl of beeldmerk ontworpen voor dergelijke “meubels”. 

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Financiering: Landschapsfonds
Betrokkenen: grondeigenaren, beheerders, Terra Vita
Kosten éénmalig: €  10.000,-
Kosten jaarlijks: €    1000,--
Prioriteit: korte termijn

Spoor Aj: Juwelen van het Rijk
Juwelen zijn er in soorten. In het Rijk (van Nijmegen) gaat het daarb ij om:
o natuurjuwelen
o aardkundige juwelen
o archeologische juwelen
o cultuurhistorische juwelen
o landschappelijke juwelen.
Natuurlijk zijn er veel overlappen. Zo zijn de rivierduinen in de Millingerwaard zowel
aardkundig als qua natuur bijzonder. Ook landschappelijk zijn het voor Nederlandse
begrippen bijzondere verschijningen.
Meer nog dan bij andere “sporen” is het lastig om een indeling te kiezen. Die kan namelijk
thematisch, zoals bijvoorbeeld boven, maar ook geografisch, bijvoorbeeld per deelgebied of
per dorp.
Voorbeelden van een thematische aanpak zijn er al: de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek bereidt een project voor voor het zichtbaar of beleefbaar maken van
archeologische waarden in het Rijk van Nijmegen. Daarbij worden fiets- of wandelroutes
uitgezet langs dergelijke objecten. 
Een ander initiatief is genomen door onder meer de baksteenindustrie om de rijkelijk
voorhanden sporen van dit nijverheidsverleden (en -heden) zichtbaar te maken en toeristisch
te benutten. Ook in Groesbeek is dit opgepakt in het kader van het bestaande
landschapsbeleidsplan.
Tenslotte is er ook het initiatief van het IVN voor een struinroute, waarbij ook veel aandacht
besteed zal worden aan “juwelen”. Dit heeft meer de geografische invalshoek: op een route in
een bepaald gebied worden de “juwelen”, van wat voor aard dan ook, belicht.

Ook op het spoor van de Juwelen worden dergelijke initiatieven van harte ondersteund,
waarbij duidelijk gemaakt dient te worden, bijvoorbeeld in lay out dat het kader het
gemeenschappelijk landschapsontwikkelingsplan en het landschapsfonds voor dit gebied is.

Waar dergelijke initiatieven niet spontaan ontstaan, kan van de gemeenten en van de
gebiedsmakelaar een stimulerende rol verwacht worden voor het opzetten en faciliteren ervan.
Met name in Groesbeek zijn al vele vruchtbare initiatieven waar nauw wordt samengewerkt
tussen locale groepen en de Gemeente op het gebied van landschap.
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Project Aj1 Veld- en padnamen
In vroeger dagen waren er veel meer namen in omloop om een bepaalde wei, akker of
hooiland aan te duiden. Ook paden hadden vaak een naam, soms naar iemand die er woonde
of er anderszins iets mee te maken had (Waldgraaf), soms naar de vorm (Holleweg) of het
doel (Zevendalse Baan, Kiekbergse Baan), of naar de afmetingen (Bredeweg). Vaak zitten aan
dergelijke namen ook aardige verhalen. Deze namen (zeker als ze cultuurhistorisch
gefundeerd zijn) en verhalen dragen bij aan de identiteit van de streek en aan het
cultuurhistorisch besef van de mensen in de omgeving. Zo krijgen ze een meerwaarde boven
de puur functionele betekenis van een pad of perceel. 
Het zou bijzonder aardig zijn als veel oude namen weer terug zouden kunnen komen in de
vorm van (niet al te opzichtige, maar wel leesbare) bordjes of opschriften op hekken of op
kruisingen. 
Eigenaren of beheerders kunnen een naambordje bestellen bij de uitvoeringsorganisatie van
het Landschapsfonds. Voor openbare paden kunnen suggesties worden gevraagd aan een
algemeen publiek. Dit betrekt het publiek erbij, maar het is mogelijk dat er discussies ontstaan
over namen. Er kunnen wellicht ook meerdere namen vermeld worden, dit kan het historisch
besef nog versterken.
Dit project sluit aan op het project “Boan, pedje of klef; Het benoemen en bewegwijzeren van
onverharde wegen en paden in het buitengebied van Groesbeek” dat momenteel wordt
uitgevoerd door Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek. Het gaat dan om zo'n 40 voor
wandelaars toegankelijke paden, ook nieuwe, die in het kader van de ruilverkaveling zijn
gerealiseerd (Centaurea, 2004).
De berekening in dit landschapsontwikkelingsplan gaat uit van plaatsing van 100
naambordjes per jaar in herkenbare lay out.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
betrokkenen: grondeigenaren, Gemeenten, Heemkundekring etc.
Financiering: Landschapsfonds, PUP-thema 2: natuur en landschap en thema 5:

recreatie en toerisme, SGB, provincie (SEO, FVLG), Belvoir, Interreg
Kosten éénmalig: € 10.000,-
Kosten jaarlijks: €   1.000,-
Prioriteit: doorlopend 
 

Project Aj2 Herstel cultuurhistorische objecten
Op allerlei plaatsen zijn cultuurhistorisch waardevolle objecten in het landschap verdwenen.
In dit project gaat het daarbij vooral om kleine, niet levende objecten, zoals kapelletjes en
wegkruisen, oude waterputten, restanten van een oude slotgracht, etc. Juist deze elementen
kunnen de identiteit van een streek sterk meebepalen en spreken vaak sterk aan bij mensen uit
de streek. In dit project gaat het om co-financiering van het herstel van dergelijke objecten. Er
is een stelpost van € 30.000 per jaar voor opgenomen.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
betrokkenen: eigenaren, Gemeenten, Heemkundekring etc.
Financiering: Landschapsfonds, eigenaren

PUP-thema 5: recreatie en toerisme, SGB, provincie SEO,
cultuurtoerisme en Belvoir, Interreg

Kosten éénmalig: €  0,-
Kosten jaarlijks: € 30.000,-
Prioriteit: later
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Spoor An: Nieuwe meenten en Nieuwe erven

Project Nieuwe Meenten
In dit landschapsontwikkelingsplan worden concrete locaties voorgesteld voor het stimuleren
van nieuwe landgoederen, in dit project “nieuwe meenten” genoemd. Op deze locaties is er
vanuit maatschappelijk oogpunt behoefte aan verandering van grondgebruik, dat door middel
van een “nieuwe meent” gerealiseerd zou kunnen worden. Vaak zijn hier economisch sterke
functies dominant aanwezig ten koste van functies als landschap, wandelrecreatie en natuur
die op die plaatsen gewenst zijn. Dat sluit echter andere functies niet uit. Vooral de
woonfunctie van deze nieuwe meenten kan hiervan goed profiteren, maar ook een vorm als
“werkmeent” is zeer wel denkbaar.
De Gemeente Ubbergen bereidt inmiddels een notitie Nieuwe landgoederen voor, waarin voor
het buitengebied van de gehele gemeente is aangegeven, welke eisen gesteld moeten worden
aan initiatieven voor nieuwe landgoederen. Deze notitie sluit zeer nauw aan bij de ideeën in
dit landschapsontwikkelingsplan. Dit zou in de andere gemeenten ook moeten worden
opgepakt.
In dit landschapsontwikkelingsplan zijn de projecten aangegeven waarvoor wordt voorgesteld
om die vanuit de Gemeente of vanuit de Uitvoeringsorganisatie van het Landschapsfonds
actief na te streven.

Project An1: Nieuwe erven
Het project Nieuwe erven richt zich op vrijkomende agrarische bebouwing en op andere
nieuwe vormen of uitbreiding van bestaande vormen van het gebruik van het landelijk gebied
voor andere dan agrarische en daarmee samenhangende functies.
Uitgangspunt is daarbij dat nieuwe gebruiksvormen kunnen, mits dit bijdraagt aan de
identiteit van de streek. Daarbij spelen streekeigen bebouwingsvormen en
landschapselementen (uit het Proeftuinkwartet) een belangrijke rol. Daarnaast dient aandacht
besteed te worden aan de invloed van die gebruiksvormen op de omgeving.  Zo kan een sterke
toename van verkeer of bijvoorbeeld geluidshinder een negatieve rol spelen. 
De Gemeente Ubbergen heeft in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied regels vastgesteld
voor het omvormen van de bestemming van vrijkomende agrarische bebouwing. Handhaving
daarvan kan worden begele id met sturing in versterking van de identitei t van de streek.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds
Betrokkenen: particulieren, gemeenten, Landschapsfonds 
Financiering: particulieren met verevening voor landschappelijke inpassing buiten het

erf  in fonds(rood voor groen)
Kosten afhankelijk van initiatieven van derden

Spoor Ad: Das op het spoor
In dit kader gaat het om de ecologische structuur van het gebied. Die bestaat uit twee zones
van grote natuurgebieden: langs de Waal en op de stuwwal, met daartussen een aantal
verbindingszones.

Project Ad1: Onthekking
Vooral particuliere terreinen op de stuwwal en in mindere mate in de uiterwaarden worden
meer en meer voorzien van hekken die ook voor dieren niet passeerbaar zijn. Dit betekent een
steeds verdere versnippering van leefgebieden en foerageermogelijkheden en kan gemakkelijk
leiden tot het lokaal uitsterven van diersoorten. Momenteel werkt bijvoorbeeld NS aan een
dubbel hekwerk langs de spoorlijn Nijmegen - Mook. Iedere eigenaar heeft zijn motieven om
hekken te plaatsen, maar veelal is wel aanpassing mogelijk, zodat ze passeerbaar zijn voor
klein wild en reeën.
In de Gemeente Arnhem heeft men dit probleem planologisch (met een stelsel van
aanlegvergunningen)  aangepakt. Daarnaast heeft men gericht eigenaren benaderd en gepoogd
bestaande hekken te verwijderen of aan te passen.
Een dergelijke benadering zou ook in de gemeenten Ubbergen, Millingen a/d Rijn en
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Groesbeek van nut zijn. Nodig daarvoor is: inventarisatie van belemmerende hekken en het
gericht benaderen van eigenaren.
Het project Gd2 richt zich specifiek op de bermen van het spoortraject door de stuwwal naar
Groesbeek in verband met de mogelijkheden als verbinding voor ecologie en recreatie.

Initiatiefnemer: Gemeenten Ubbergen, Millingen  en Groesbeek
Betrokkenen: eigenaren (bos)percelen
Financiering: Gemeente, Provincie, NS
Kosten éénmalig: € 5000,- inventarisatie
Kosten jaarlijks: € 1000,-
Prioriteit: korte termijn

Project Ad2: Faunapassages
Op diverse plaatsen zijn nog gevaarlijke situaties aanwezig als gevolg van het oversteken van
reeën, dassen en kleinere dieren, zoals padden en andere amfibieën. Daarnaast zal er bij
aanleg van veel nieuwe landschapselementen veel biotoop bijkomen voor deze dieren, zodat
er mogelijk nieuwe routest ructuren ontstaan en ook op andere plaatsen gevaarlijke
oversteekplaatsen ontstaan. Hier wordt voorgesteld budget te reserveren voor de volgende
locaties op gemeentelijke en provinciale wegen:

 Weg/locatie  soort passage beoogde diersoort opmerkingen

Rijksstraatweg Ubbergen tunnel das deels op particulier terrein, Gem. Ubbergen

Oude Kleefsebaan tunnel das extra, bovenop tunnels Landinrichting

Grafwegen/Neutrale weg tunnel das

Nijmeegse Baan tunnel das

Thornsestraat tunnel das

Botsestraat tunnel das

St. Hubertusweg tunnel das

Oude Kleefsebaan passage amfibieën t.h.v. Laag Holdeurn 

Knapheideweg passage amfibieën t.h.v. bosvijver 'De Koepel' 

Ketelstraat passage amfibieën  t.h.v. retentiebekken 'Vortse Brug'

Initiatiefnemer: wegbeheerders (gemeenten en provincie)

Betrokkenen: eigenaren aanliggende percelen, Vereniging Das & Boom

Financiering: gemeente n, provincie

PUP-thema 2: natuur en landschap, provincie Fonds Vernieuwing

Landelijk Gebied, soortenbeleid, EU-middelen 

Kosten éénmalig: € 150.0 00,-

Kosten jaarlijks: € 1.000 .-

Prioriteit: korte termijn

Project Ad3: Weidevogels
Weidevogels kwamen vroeger op grote schaal voor in de natte en lage delen van de

Ooijpo lder, met nam e in de Po lder van B eek en het C ircul van Oo ij. Dit is de laatste

decennia hard achteruitgegaan, vooral door ontwikkelingen in het landbouwgebruik.

Ontwatering is daarbij een belangrijk aspect, maar ook de omschakeling naar

akkerbouw, met name snijmais, heeft op veel plaatsen een minder geschikt gebied

opgeleverd vo or weidevogels.
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Ook in de uiterwaarden zijn de mogelijkheden de laatste decennia afgenomen. Hier

is het juist het extensiveren van het beheer dat daar een belangrijke bijdrage aan

heeft geleverd. Door verruiging van oorspronkelijk agrarisch beheerd grasland zijn

veel terreinen minder geschikt gewo rden voor weide vogels.

Weidevogels zouden kunnen profiteren van een matig extensief (agrarisch) beheer,

maar vooral ook van maatregelen die terreinen langer nat houden.

Kansen ontstaan waar binnendijks de agrarische bedrijfsvoering minder intensief

wordt en water vastgehouden kan worden, bijvoorbeeld als retentie. De gebieden

moeten voorts rustig zijn (regelmatige storing door recreatie maakt een gebied tot op

minstens 100 m afstand voor weidevogels ongeschikt). Ook opgaande

landschapselementen g aan niet samen met leefgebied en van de meeste we idevogels.

Er zijn verschillende manieren waarop weidevogels gestimuleerd kunnen worden:

o het sluiten van be heersove reenkom sten voor vo gelvriende lijk beheer. D aarbij

blijkt dat veel landbouwers nog steeds de mogelijkheden niet kennen, of om

uiteenlopende redenen terugschrikken voor het afsluiten van dergelijke

overeenkomsten. Het landschapsfonds, de gemeenten of de agrarische

natuurvereniging kunnen hierin een actieve rol spelen, bijvoorbeeld door boeren

gericht te benaderen en hen de rompslomp uit handen te nemen.

o door andere vormen van extensievere agrarische bedrijfsvoering te stimuleren,

zoals gebeurt in Project Voedsel voor natuur.

o door (al d an niet tijdelijke)  vernatting van  graslanden , voor bijvo orbeeld

waterretentie. Dit kan door vooral in het voorjaar water langer vast te houden op

bestaande graslanden die bijvoorbeeld onder invloed van kwel staan, het kan

ook do or doelb ewust grasland en te verlagen  tot net bove n het grond waterpeil.

Aan dergelijke maatregelen wordt gedacht in bijvoorbeeld de projecten

Nijmeeg se Meen t en Beeks e Meen t.

o door ee n intensiever b eheer van u iterwaardgr aslanden, b ijvoorbe eld

gestimuleerd door Rijkswaterstaat i.v.m. Ruimte voor de Rivier.

In dit verband wordt een project voorgesteld voor het actief en gericht benaderen van

boeren voor het afsluiten van beheersovereenkomsten uit de Subsidieregeling

Agrarisch Natuurbeheer (SAN). Dit lijkt bij uitstek een taak voor de “De

Ploegdriever”.

Initiatiefnemer: “De Ploegdriever” 

Betrokkenen: agrariërs, LASER, Dienst Landelijk Gebied, vogelwerkgroep

Financiering: PUP-thema 2: natuur en landschap provincie Fonds Vernieuwing

Landelijk G ebied soo rtenbeleid, 

Kosten éénmalig: € 5000 ,-

Kosten jaarlijks: € 1000 ,-.

Prioriteit: hoog

Project Ad4: Roodborsttapuit
De Roodborsttapuit broedt vooral in wat ruige greppels en langs slootkanten in de

tamelijk open en laaggelegen graslanden van de Polder van Beek en het Circul van

Ooij (en in soortgelijke gebieden in de Duitse Düffel). Het is te verwachten dat de

Proeftuinelementen in deze gebieden voor met name deze soort een positieve

uitwerking zullen hebben.

Niettemin ve rdient het aanb eveling om  specifiek aan  deze elem enten aand acht te

besteden.
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Initiatiefnemer: Vogelwerkgroep/NABU

Betrokkenen: grondeig enaren, 

Financiering: PUP-thema 2: natuur en landschap provincie Fonds Vernieuwing

Landelijk G ebied, soo rtenbeleid

Prioriteit: later

Project Ad5: Ooievaar
Het gaat (op het eerste gezicht) vrij goed met de ooievaar: begin jaren ‘70 was deze

vogel in Nederland vrijwel uitgestorven, maar door gerichte fok- en

bijvoederingsprogramma’s is de stand inmiddels weer op het niveau van voor de

Tweede W ereldoorlog. De bestaande programma’s worden dan ook geleidelijk

afgebouwd. Daar voor in de plaats moeten biotoopverbeterende maatregelen

genomen worden. Met name natte graslanden zijn als foerageerbiotoop sterk

afgenomen, ook in deze streken. De broedresultaten zijn dan ook doorgaans mager.

Die graslanden hoeven niet per sé grootschalig te zijn. Ook verbrede oevers van

sloten en poelen met flauwe, niet te ruige oevers zijn geschikt biotoop.

In de omgeving  zijn twee paren aanwezig in het gebied: één paar in Zyfflich en één

in de Paardenwei (Groenlanden bij Ooij). De laatste jaren zijn ook broedparen

verschenen in de omgeving: in Keeken en in Pannerden. De broedresultaten zijn

echter zeer matig.

In Duitsland is momenteel het initiatief genomen tot een stimuleringsproject voor

biotoop verbetering  van de oo ievaar. 

Dit project behelst de aanleg van verbrede, natuurvriendelijke oevers en poelen. Ook

andere maatregelen, m et name voor retentie, kunnen  gunstig zijn voor ooievaars,

mits er sprake is van plas-dras situaties, bij voorkeur met wisselende waterstanden.

Niet alleen vergroot dit het directe biotoop waarin de ooievaars kunnen foerageren,

het vergroot ook sterk de overlevingskansen van muizen en andere kleine dieren,

omdat d e slootkanten  niet meer jaa rlijks gemaaid  hoeven wo rden. De  slootcapa citeit

voor retentie neemt belangrijk toe.

Ook bij  andere p rojecten d ient met dit effect zo  veel moge lijk rekening ge houden te

worden.

Uitgegaan  wordt van a anleg van na tuurvriende lijke oevers v an 10 km  per jaar in

gebieden met een waterstand van minder dan 1,20 m beneden maaiveld. Aangezien

met name de aanleg van deze oevers vaak als extra gedaan kan worden bij de aanleg

van ande re landscha pselemen ten en er een  belang is van  het Wate rschap, gaa n we uit

van cofinanciering door het Waterschap. Daarnaast heeft ook Vogelbescherming

Nederland een klein potje beschikbaar voor het stimuleren van aanleg en beheer van

dergelijke e lementen. H et vanuit Duitsla nd opge zette proje ct heeft verde r subsidie

aangevraagd bij de Euregio.

Initiatiefnemer: Ploegdriever

Betrokkenen: grondeigenaren, vogelwerkgroep, NABU, V ogelbescherming

Nederland

Financiering: PUP-thema 2: natuur en landschap provincie Fonds Vernieuwing

Landelijk Gebied, soortenbeleid, EU-middelen

Kosten éénmalig: nvt

Kosten jaarlijks: € 10.00 0,-

Prioriteit: korte termijn
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Project Ad6: Steenuil
Hoewel het rivierengebied als hét bolwerk van steenuilen in Europa geldt, gaat het

ook hier bergafwaarts met de aantallen. Eind zeventiger jaren waren er in de

Gelderse Poort nog zo’n 300 broedparen, maar dat aantal is inmiddels minder dan de

helft (Faunawerkgroep Gelderse Poort, 2002). De steenuil is een typische soort van

kleinschalig cultuurlandschap en broedt hoofdzakelijk in knotbomen,

hoogstamfruitbomen en weinig gebruikte schuren en stallen. Deze elementen zijn

door de intensivering in de landbouw steeds meer verdwenen en ook is het

jachtgebied minder geschikt geworden voor muizen enz.

Op deze problematiek wil het project inhaken. Het ondersteunt een initiatief van een

aantal groepen in de Euregio met dit doel door de landschapselementen knotwilgen

en hoogstamboomgaarden actief te promoten en bij te dragen aan het beheer.

Daarnaast kan de uitvoeringsorganisatie van het Landschapsfonds intermediair zijn

voor groepen die aan dit project willen deelnemen.

Het volgende is een citaat uit de projectbeschrijving:

De nog voorhanden knotbomen en hoogstamboom gaarden moeten aan een

regelmatig en professioneel onderhoud onderworpen worden, hun producten

moeten aan de man worden gebracht en hier en daar moet nieuwe aanplant worden

gerealiseerd. Aangezien deze maatregelen ten dele pas na enkele tientallen jaren

effect sorteren , zal de Steen uil er niet om heen ku nnen p laatselijk in ne stkasten te

broeden. Vooral vrijwilligers hebben in de afgelopen jaren veel nestkasten

geplaatst, maar het aanbod kent hier en daar nog hiaten die moeten worden

opgevuld. Het grasland gebruik in de vorm van beweiden zal gesubsidieerd worden.

In geselecteerde steekproefgebieden zullen de geplande beschermingsmaatregelen

worden begeleid door het monitoren van broedbestanden en broedsucces en

daarnaast zal aan een intensieve P.R. worden gedaan. Om de slagingskansen van

het project te vergroten worden de in het projectgebied actieve buurtschaps- en

natuurbeschermingsverenigingen bij het uitvoeren van de maatregelen betrokken.

Het economisch nut van fruit en hout zal door subsidiering van, ten dele al

opgestarte, initiatieven voor het opzetten van een regionale markt, gericht

onderste und wo rden. 

Initiatiefnemer: Vogelwerkgroepen

Betrokkenen: grondeigenaren, Stichting STONE Steenuilen Overleg Nederland,

Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Kreis Kleve, Abtlg.

Naturschutz und Landschaftswesen, NABU-Naturschutzstation

Kranenb urg e.V.,

Financiering: PUP-thema 2: natuur en landschap, provincie Fonds Vernieuwing

Landelijk Gebied, soortenbeleid, EU-middelen

Kosten éénmalig: € 10.00 0,- 

Kosten jaarlijks: € 1000 ,-

Prioriteit: hoog

Project Ad7: Amfibieënpoel
Poelen vormen bijzondere elementen van groen-blauwe dooradering. Vanouds

kwamen ze voor in het agrarisch cultuurlandschap als drinkpoelen, of als restanten

van natuurlijke depressies, zoals strangen, wielen etc. Ze hebben een bijzondere

ecologisch e betekenis v oor amfib ieën (kikkers, p adden e n salamand ers), voora l als

ze niet zijn verbonden met sloten en ander open water en ze zo nu en dan

droogvallen. Ze worden dan doorgaans niet bevolkt door vissen, zodat
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amfibieënlarven er veel meer kans op overleven hebben.

Amfibieënpoelen worden gestimuleerd in het Gebiedsplan natuur en landschap

Rivierenland in praktisch het gehele gebied. Hier wordt ervan uitgegaan dat er 100

poelen als onderdeel van projectplannen onder het Landschapsfonds worden

gebracht en er 80 nieuw worden aangelegd.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Betrokkenen: grondeigenaren, Gemeente, Waterschap

Financiering: Landsch apsfonds  binnen pro jectplanne n, Geme ente en pro vincie

daarbuiten PUP-thema 2: natuur en landschap, provincie Fonds

Vernieuwing Landelijk Gebied, soortenbeleid, EU-middelen

Kosten éénmalig: €   34.00 0,--

Kosten jaarlijks: €    4.000 ,-

Prioriteit: doorlopend

Project Ad8 Geelgors
De geelgors is een vogel die bij uitstek profiteert van overgangen in het landschap.

De projecten in het landschapsontwikkelingsplan waarin opgaande

landschapselementen worden aangelegd werken dan ook in het voordeel van deze

soort. Een  apart en geric ht soortenb eleid word t daarom  niet nodig ge acht.

Project Ad9 Ganzenjacht
Van Duitse zijde is naar voren gebracht dat het vreemd is dat binnen het

werkingsgebied van dit landschapsontwikkelingsplan gebieden zijn waar op ganzen

gejaagd kan worden, terwijl ganzen in de aangrenzende gebieden in Duitsland strikt

worden beschermd. Momenteel is het ganzenbeleid in Nederland sterk in discussie.

De oplossing wordt gezocht in het aanwijzen van opvanggebieden en gebieden waar

de dieren  verjaagd m ogen wor den om z o de scha de aan land bouwge wassen te

beperken.

De imple mentatie van d it beleid dien t zorgvuldig  met de D uitse partners o verlegd te

worden.

Spoor Ac: Houd elkaar op de hoogte en werk samen!

Communicatie 
Het uitvoeringsprogramma bevat een groot aantal projecten. Het is ambitieus en

ontwikkelingsgericht. Het uitvoeringsprogramma gaat uit van een groeimodel

waarbij de  goede vo orbeeld werking van  concrete p rojecten c entraal staat.

Voorwaarde voor succesvolle projecten nu en in de toekomst is een goed

functionerend landschapsfonds. Om dat te bewerkstelligen is een planmatige

commu nicatie nodig . Mensen  moeten sym pathie krijge n voor de  plannen. D ie

sympathie moet zich vertalen in concrete ondersteuning, financieel of anderszins en

vooral in het meedoen van grondeigenaren.

Participatie vraagt om promotie. Communicatie is een apart vak waarvoor specifieke

deskund igheid is vereist. D aarom is he t van belang  hierin te investere n en die

activiteit uit te besteden aan een organisatie die die deskundigheid bezit en

samenwerking in het gebied kan mobiliseren.

Communicatie houdt in:
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o voorlichting

o participatie 

o educatie

Te onderscheiden doelgroepen zijn:
o grondeigenaren
o bewoners
o jeugd in  bijzond er
o recreanten
o maatschappelijke organisaties
o overheden (bestuurders en medewerkers)
o bedrijfsleven

 

Doelen:
o informatievoorzi ening inhoud  plan beginfas e en vooral uitdragen concrete result aten
o participa tie van grondeigen aren en maatsc happelijke organisaties
o sponsoring/a doptie/fondswerving particulieren
o educatie 

Voorbeelden:
o periodiek organ iseren van veldbezoek en voor diverse doelgroep en
o cursussen/work shops landschapsbeheer
o aantrekkelijke brochure Landschapsontwikkelingsplan voor brede verspreiding
o goede actuele en in teractieve websit e landschapsfonds, gelink t met alle informat ie over en van het

gebied
o particulieren  dragen bij aan het landsch apsfonds mid dels adoptie of a anschaf van  certificaat  per

eenheid favoriet landschapselement
o educatief aanbod voor scholen  in nauw overleg met t er zaken kund ige organisati es

Project Ac1: Communicatie en educatie
Uitbesteden van de  promotieactiviteiten, in ieder geval tijdens de e xperimentele fase

in 2004 en 2005, aan een deskundige die daarvoor op projectbasis door het

landschapsfonds wordt aangetrokken.

Initiatiefnemer: Landschapsfonds

Financiering : Landschapsfonds en gemeenten 

Kosten éénmalig: € 7.500  (2004) voor pub lieksvriendelijke brochure

Landschapsontwikkelingsplan 

Kosten jaarlijks: € 32.500 arbeidskosten, exclusief activiteitengeld afhankelijk van

specifieke activiteit of actie 

Prioriteit: doorlopend

 

 

Project Ac2: Sponsoring, fondswerving en adoptie door particuliere sector
Doel: financiële bijdrage werven aan landschapsfonds ten behoeve van financiering

uitvoeringsprogramma

Voorb eeld van ac tiviteiten: 

o informatiepakket ontwikkelen

o jaarlijks een sector uitkiezen en passend aanbod ontwikkelen (bijvoorbeeld de

zorgsector inclusief verzekeringsbedrijven)

o adoptieprojecten uitwerken

o sponsoringprojecten uitwerken

o participatieprojecten uitwerken (beheerswerk verrichten, zwerfvuil verzamelen,

ook terugkoppeling naar bedrijf over resultaten Landschapsontwikkelingsplan,
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interessante inventarisaties of toename van diersoorten, activiteiten van scholen,

etc.)

Initiatiefnemer: Uitvoeringsorganisatie Landschapsfonds, eventueel uit te besteden

aan organisatie die deskundigheid bezit en samenwerking in het

gebied kan mobiliseren

Betrokkenen: scholen, locale en regionale organisaties die activiteiten

ontplooie n op het geb ied van natu ureducatie

Financiering: Landschapsfonds

Kosten éénmalig: € 7.500 (investering in hulpmiddelen)

Kosten jaarlijks: € 10.000

Prioriteit: doorlopend

Toelichting kostenraming Landschapsontwikkelingsplan 

2004-2014

Meerjarig uitvoeringsprogramma
Het uitvoeringsprogram ma is een concretisering van het La ndschapsontwikkelings-

plan. Daarin zijn de projecten inhoudelijk beschreven. Bovendien staat per project

aangegeven welke partij de initiatiefnemer is, wie verder bij het project betrokken

zijn en welke partijen bij kunnen dragen aan de financiering. Tevens zijn de

eenmalige opstart- of inrichtingskosten weerge geven tezamen me t de jaarlijkse

beheerkosten. Deze kostenposten vormen de basis voor de kostenraming

Landschapsontwikkelingsplan 2004 -2014.

De projecten met prioriteit korte termijn worden in 2004/2005 opgestart. Projecten

met een lagere prioriteit gaan later van start. (2006 tot en met 2013) De projecten

met een prioriteit doorlopend starten voor een klein percentage in 2004/2005 en voor

het grootste deel in de jaren daarna.

Kostenraming
De projecten zijn voor de kostenraming per deelgebied in drie rubrieken verdeeld:

namelijk groen-blauwe diensten (GBD), juwelen van het Rijk en overige projecten.

De GBD-projecten vallen onder verantwoordelijkheid van het landschapsfonds. De

juwelen van het Rijk en de overige projecten niet. De deelgebieden zijn Ooijpolder

(Geme ente Ubb ergen), Du ffelt (deels geme ente Ubb ergen, dee ls Gemee nte

Millingen a an de Rijn)  en Groe sbeek (G emeente G roesbee k). Projec ten die in alle

drie gemeenten worden uitgevoerd zijn apart weergegeven onder de noemer

projecten voor het hele gebied.

Voor h et opstellen va n deze ko stenraming z ijn gemidd elde norm en vastgesteld  die

voor het projectgebied de daadwerkelijke kosten zo goed als mogelijk benaderen

voor het opstarten/inrichten en beheren van projecten. Dit is gedaan op basis van

landelijk toegepaste normbedragen voor inrichting en beheer van

landschap selementen e n ervaringsc ijfers van voo raanstaand e organisatie s als

Programmabureau Rivierengebied, Dienst Landelijk Gebied en het Waterschap

Rivierengebied. Tevens hebben de betrokken gemeenten hun deskundigheid in de

kostenram ing verwerkt.
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 Post *  Beschrijving

Eenmalige kosten Inrichtingskosten en opstartkosten  

Jaarlijkse kosten Jaarlijks terugkerende kosten voor beheer/onderhoud.

Benodigde

investering GBD

2004 en 2005

De eenmalige kosten zijn vermeerderd met het

rentegevend vermogen dat nodig is om de beheerskosten

van de pr ioritaire proj ecten langja rig te dekken . Hierbij is

gerekend  met 5%  rendeme nt.

Investering juwelen

en overige

projecten 2004 en

2005

Voor alle overige projecten met een hoge prioriteit die niet

via het Landschapsfonds worden gefinancierd zijn de

eenmalige kosten voor 2004 en de beheerskosten voor

2005 bij elkaar opgeteld.

Benodigde

investering GBD

vanaf 2006 en later

Indicatie van investeringen voor alle groenblauwe

projecten met een lagere prioriteit die via het

Landschapsfonds zullen worden gefinancierd. Deze

investering is op identieke wijze berekend als voor de

GBD in 2004 en 2005.

Investering juwelen

en Overige

projectkosten 2006

en later

Deze post omvat in hoofdlijnen twee onderdelen:

o voortzetting beheer van p rojecten onder d e post

“jaarlijkse kosten juwelen en overige projecten 2004 en

2005”; en

o alle kosten juwelen en overige projecten die vanaf jaar

2006 worden uitgevoerd. Hierbij is gerekend met

eenmalige kosten in jaar 2006 en beheerskosten voor de

resterende 7 jaren.

Opmerkingen:
o Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

o De prioritering van de GBD-projecten is met name gebaseerd op het oplossen van

knelpunten in het recreatieve en groenblauwe netwerk. Er is dan ook voorrang

gegeven aan projecten waarbij multifunctioneel gebruik voorop staat. De

prioritering va n de juwelen  van het Rijk e n de over ige projec ten sluiten hierbij

aan of heb ben te mak en met initiatieven  die reeds g enomen  zijn. 

o opbou w tarief gbd-p rojecten: 

zie ook de Tussenrapportage van de proeftuincommissie Ooijpolder-Groesbeek

(Proeftuincommissie Ooijpolder-Groesbeek, 2002)

Het tarief da t per type land schapselem ent resulteert in ee n bedrag  per vierkan te

meter is opgebouwd uit 4 componenten te weten:

o 2% van de gemiddelde regionale grondprijs

o kosten arbeid en machines voor beheer per type landschapselement

o redelijke winst en risico

o situatietoets (afhankelijk van specifieke situatie)

Om jaarlijks de prioriteiten vast te stellen zijn de volgende afwegingscriteria van

belang:

o kansen die zich voordoen;

o meerwaarde multifunctioneel gebruik;

o vliegwieleffect voor fondswerving en andere projecten of delen van het gebied;

o ontbrekende schakel in het netwerk; en

o strategisch belang voor het realiseren van doelstellingen of samenwerking in het

gebied.
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Kostenraming meerjarig uitvoeringsprogramma

landschapsontwikke lingsplan  (eerste 10 jaar)

Projecten deelgebied Ooijpolder

2004 en 2005 2006 tot en met 2013

Project-type Eenmalige

kosten

Jaarlijkse

kosten

Investering Eenmalige

kosten

Jaarlijkse

kosten

Investering

Groen-b lauwe doo radering via

Landschapsfonds

523.000 50.600 1.535.000 1.004.000 164.000 4.400.000

Juwelen van het Rijk 15.500 3.500 19.000 2.000 5.000 37.000

Overige projecten 124.000 12.000 136.000 135.000 33.000 366.000

Totaal 1.690.000 4.803.000

Projecten deelgebied Duffelt

2004 en 2005 2006 tot en met 2013

Project-type Eenmalige

kosten

Jaarlijkse

kosten

Investering Eenmalige

kosten

Jaarlijkse

kosten

Investering

Groen-b lauwe doo radering via

Landschapsfonds

151.000 20.000 550.000 450.000 66.000 1.750.000

Juwelen van het Rijk 20.000 4.000 24.000 1.000 5.000 36.000

Overige projecten - - - 90.000 14.000 188.000

Totaal 574.000 1.974.000

Projecten deelgebied Groesbeek

2004 en 2005 2006 tot en met 2013

Project-type Eenmalige

kosten

Jaarlijkse

kosten

Investering Eenmalige

kosten

Jaarlijkse

kosten

Investering

Groen-b lauwe doo radering via

Landschapsfonds

300.000 70.000 1.700.000 1.300.000 200.000 5.200.000

Juwelen van het Rijk 125.000 15.000 140.000 - 15.000 120.000

Overige projecten - - - 180.000 23.000 341.000

Totaal 1.840.000 5.661.000

Projecten voor het hele gebied

2004 en 2005 2006 tot en met 2013

Project-type Eenmalige

kosten

Jaarlijkse

kosten

Investering Eenmalige

kosten

Jaarlijkse

kosten

Investering

Groen-b lauwe doo radering via

Landschapsfonds

20.000 2.000 60.000 30.000 5.000 90.000

Juwelen van het Rijk 10.000 1.000 11.000 - 30.000 250.000
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Overige projecten 140.000 60.000 200.000 30.000 65.000 485.000
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Totaal 271.000 825.000

Totale kostenraming landschapsontwikkelingsplan
2004 en 2005 2006 tot en met 2013

Project-type Eenmalige

kosten

Jaarlijkse

kosten

Investering Eenmalige

kosten

Jaarlijkse

kosten

Investering

Groen-b lauwe doo radering via

Landschapsfonds

994.000 1.426.600 3.845.000 2.784.000 435.000 11.440.000

Juwelen van het Rijk 170.500 23.500 194.000 3.000 55.000 443.000

Overige projecten 264.000 72.000 336.000 435.000 135.000 1.380.000

Totaal 4.375.000 13.263.000
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 Het Landschapsontwikkelingsplan kan
ontwikkelingen inpassen en sturen

 Landschap: visitekaartje en collectieve identiteit

Bijlage 1 Uitwerking doelstellingen

Doelstellingen van het plan

Het Land schapson twikkelingsplan  wordt op gesteld om  de landsch appelijke  kwaliteit

van het plangebied zo te versterken dat het landschap geschikt wordt voor een

veelheid van functies.

Daarna ast is het Landsc hapsontw ikkelingsplan e en afstemmin gskader vo or de drie

gemeenten, de (grote) grondeigenaren, de omliggende gemeenten (met name

Nijmegen en Kranenburg), het Waterschap Rivierenland, maar ook met

maatschappelijke groeperingen als St. Landschapsbeheer Ooijpolder-Groesbeek,

agrarische natuurvereniging De Ploegdriever, Gelderse Land- en Tuinbouw-

Organisatie, Terra Vita, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek en Werkgroep

Milieubeheer Stadsgewest Nijmgen, Ver. Das en Boom, St. Monument en

Landschap Ubbergen, Heemkundekring Duffelt,  Heemkundekring Groesbeek, IVN

en vele andere.

Verder is het Landschapsontwikkelingsplan een belangrijk toetsingsinstrument voor

initiatieven die het landschap beïnvloeden - bedreigend of juist om het te verfraaien.

Die toetsing gebeurt door de betrokken gemeentelijke overheden, maar ook door

financiers of subsidiënten, die veelal garanties eisen en kwaliteitseisen stellen

voordat financiering gegeven  wordt. Daarme e wordt het Landscha psontwikkelings-

plan een belangrijk kader voor bijvoorbeeld het Landschapsfonds, dat in de

Proeftuin groenblauwe dooradering Ooijpolder-Groesbeek ontwikkeld is en in de

Verkenn ing Groe ne Diensten  verder wo rdt uitgewerk t.

Tenslotte dient het plan ook organisatorisch houvast te bieden voor uitvoering van

een aantal projecten: welke projecten dienen aangepakt te worden, met welke

prioriteit, met welke partners en welke kosten zijn ermee gemoeid.

Uitgangspunten en functies van het landschap

Landsch ap is het visitekaa rtje van een str eek. 

Maar h et is ook mee r dan dat. H et is de omg eving waarin  mensen wo nen, hun geld

verdienen en recreëren. Daar moet het geschikt voor zijn. Het moet vruchtbaar zijn,

maar niet overbemest, het moet een goede waterhuishouding hebben, en niet teveel

hindernissen bij activiteiten opleveren. Het moet goed toegankelijk zijn.

Maar wat goed is voor de één, hoeft niet goed te zijn voor de ander.

Het landsc hap is voor  de bewo ners ook - als h et goed is - een  stuk van henz elf, iets

waar ze zich mee verbonden voelen, waaruit ze wellicht zijn voortgekomen, of

waaraan z e bijzond ere herinner ingen hebb en, waarov er ze verha len kunnen v ertellen. 

“Vroeg er kwam  ik thuis met a rmen vo l orchidee ën, maa r mijn mo eder wo u die

“kikkerbloemen” niet in huis hebben”. Als je vaart had, schaatste je zo door de

duiker”. “Daar heb ik je moeder voor het eerst gekust”, “Die boom heb ik nog

geplant”.
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 Ruimte bieden voor recreatie

Het landschap is, met andere woorden, een stuk van de collectieve identiteit van een

streek.

Die identiteit m oet niet gedo mineerd w orden d oor teleurste llingen, bijvoo rbeeld

omdat mensen het gevoel hebben dat het landschap van hen is afgepakt. Het moet

gedragen worden door successen, door de beleving van schoonheid en goede

herinneringen, door samenwerking met vertrouwde partijen, maar soms ook met

onvermoede partners. En dat moet zo zijn voor de mensen die er “thuis” zijn, maar

ook voor bezoekers en recreanten.

In dit landsch apsontwikk elingsplan staa n de volge nde uitgang spunten cen traal:

1. de historisch gegroeide identiteit van de streek en zijn deelgebieden

2. die identiteit mo et vertaald wo rden naar  de beho eften van nu en  van de toe komst,

en moet daarbij de volgende functies vervullen:

o identiteit geven aan de streek en zijn deelgebieden

o dragen va n duurzaa m grond gebond en agrarisch e produ ctie

o herbergen van natuurwaarden

o mogelijkhe den biede n voor rec reatie

o leiden van het water in veilige en nuttige banen

o plaats bied en aan duu rzame vo rmen van b edrijvigheid

o plaats bieden aan bewoning

Daarna ast zijn er afhank elijk van plaa ts en element n og ander e functies, zoa ls

verkeer en vervoer, landsverdediging, etc.

Keuze uit verschillende toekomstvisies

In het voor traject van de  opstelling van  dit landscha psontwikke lingsplan zijn d rie

verschillende ontwikkelingsscenario’s in schetsen en motto’s uitgewerkt. Ze

weerspiegelen - soms in wat stevig aangezette termen - de visies die de opstellers

tegenkwamen in het gebied.

De eerste visie met als motto “Specialisatie en schaalvergroting: De poet verdeeld”

is feitelijk het afgelopen decennium gehanteerd als leidraad bij de Landinrichting

Ooijpo lder, en in zeke re zin ook in  de Land inrichting Gro esbeek. 

De tweede visie heeft als motto “Restauratie en behoud: Hakken in het zand” en trekt

de lijn doo r van het vech ten voor b estaande w aarden, re chten en de elbelangen , zoals

die nog door veel mensen in de praktijk gebracht wordt en die veelal wordt

ingegeven door het beeld dat men heeft van het verleden.

De derde schets, “Innovatie en verbreding: Wie niet waagt, wie niet wint” zoekt een

uitweg uit impa sses door o ude verb anden te he rstellen, doo r belangen  en functies bij

elkaar te brengen (te verbreden) die in de afgelopen eeuw uit elkaar zijn gegroeid en

die te com bineren me t vernieuwing, z owel van he t landschap , als van de func ties die

daarin moeten plaatsvinden.

De schetsen en motto’s zijn gepresenteerd en toegelicht in een viertal bijeenkomsten

in de streek en één in Nijmegen. De aanwezigen is daarbij om hun mening gevraagd.

Daarbij viel op dat in de bijeenkomsten in de streek er een duidelijke voorkeur was

voor de visie “Innovatie en verbreding: Wie niet waagt, wie niet wint”. In Nijmegen

werd ook de visie “De poet verdeeld” in combinatie met “Wie niet waagt, wie niet
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 Innovatie en verbreding

wint”.

De visie van  Innovatie en  verbredin g (Wie n iet waagt, wie niet w int) is daarom  als

leidend b eginsel geko zen bij de  opzet van  dit landscha psontwikke lingsplan. Dit u it

zich voora l in het agrarisch c ultuurlandsch ap. 

Verbreding en innovatie hebben hier reeds hun intrede gedaan. Verrommeling door

functieverandering, zoals bij vrijkomende agrarische bebouwing, ligt daarbij op de

loer. Paardenweitjes, retentiebekkens en allerhande bedrijvigheid bepalen nu al op

veel plaatsen het beeld in het agrarisch gebied.

Deze “ec onomisch  sterke” functies w orden niet b estreden, m aar juist benu t als

drijvende krachten achter een vernieuwing die is gebaseerd op landschappelijke

kwaliteit. Daardoor wordt niet alleen wildgroei voorkomen, maar wordt ook een

nieuw persp ectief gebod en aan het histo risch gegroe ide landsch ap en de m ensen die

er in leven en wonen.

Het persp ectief van de sc hets “Innova tie en verbre ding” sluit het be st aan bij de v ele

functies die worden nagestreefd. Ook sluit het aan bij de reeds in gang zijnde

ontwikkeling van functieverbreding in het agrarisch cultuurland, die tot op zekere

hoogte ook in de grote natuurgebieden is te onderkennen.

In dit perspectief komt ook de koppeling tussen binnendijks en buitendijks land,

tussen stuwwal en poldergebied, tussen Nederland en Duitsland, tussen hoog en laag

en tussen stad en land goed tot zijn recht. Oude en nieuwe verbanden kunnen zich

ontwikkelen  en er kan op timaal ingesp eeld word en op on twikkelingen, d oor dez e in

te passen in de landschappelijke structuur.

Zo hoeft het landschap niet het ondergeschoven kindje van de economische

ontwikkeling te zijn, maar kan het mede een drager zijn van die economische

ontwikkeling. Rechtstreeks in de vorm van werkgelegenheid en economische

activiteit in landsch apsond erhoud, m aar ook ind irect, als “magne et” voor m ensen die

willen werken, wonen en recreëren in een fraai landschap met een veelkleurige doch

duidelijke identiteit. En omgekeerd kan de economische ontwikkeling het landschap

juist versterken, door een duidelijk kader dat de identiteit van het landschap geen

geweld aa ndoet, maa r juist versterkt.

Doelstellingen

Op grond van de visie en op grond van de functies die het landschap moet vervullen

kunnen we de volgende doelstellingen formuleren:

o versterken van de identiteit van de streek en zijn deelgebieden

o behoud en van duu rzame gro ndgebo nden agra rische prod uctie

o versterken van natuurwaarden

o meer mo gelijkheden  bieden vo or recreatie

o beter leiden van het water in veilige en nuttige banen

o plaats bied en aan duu rzame vo rmen van b edrijvigheid

o plaats bieden aan bewoning

o plaats bieden aan diverse verkeersstromen

Deze doelstellingen zijn moeilijk alle naast elkaar te plaatsen in een reeds zo vol en

ingericht gebied als het Rijk van Nijmegen. In een traditionele visie zullen de

verschillende doelstellingen elkaar dan ook negatief beïnvloeden.

Waar mo gelijk wordt daarom g ezocht naar stapeling van functies op  dezelfde plaats.
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 Aaibaar? Doel?

 Duurzame grondgebonden agrarische productie

Strategische doelen en effectmeting

Strategische doelen zijn uitwerkingen van de doelstellingen. Het zijn aanscherpingen

van de vaak abstract geformuleerde functies, zo dat meetbaar is of aan de

doelstelling vo ldaan is. 

Strategische doelen zijn in principe niet “maakbaar”. Door voorwaarden te scheppen

kunnen ze  ontstaan. “Ide ntiteit” kun je niet ko pen of ma ken, net zo m in als

natuurwaarden. Ook recreatie ontstaat doordat mensen gebruik maken van de

mogelijkheden. De mogelijkheden zijn min of meer maakbaar: fietspaden kun je

aanleggen, voorwaarden kun je scheppen, maar of mensen er gebruik van maken,

hangt van d e beslissingen v an al die me nsen af.

De strategische doelen zeggen ook wat over de precieze invulling van de

doelstelling: versterken van mogelijkheden voor recreatie: is dat fietsen of

motorcrossen of zwemmen of voetballen?, of gaat het om het aantal overnachtingen

in de regio? Door het formuleren van een strategisch doel kan ook vaak aan een

groot pub liek duidelijk ge maakt wor den waar h et om draa it: ecologisch beekherstel

werd ijsvogel. Er wordt als het ware een “aaibaar” etiket op de abstracte doelstelling

geplakt.

Tenslotte zijn de strategische doelen zo gekozen dat ze als gids-doel dienst doen. Dat

wil zeggen dat “in hun kielzog” vele andere, meestal “lagere” doelen meeliften. Zo

zal betrokkenheid van de mensen in de streek bij hun landschap er ook toe leiden dat

er meer aandacht ontstaat voor verstorende activiteiten of elementen. Zo kan een

landschapselement dat geschikt is voor een das meestal ook goed dienen voor

kleinere zoogdieren, maar ook voor reeën en vaak ook voor dagvlinders en andere

insecten.

Doelstelling: Het versterken van de identiteit van de streek
Doel: het voor de eigen bevolking en een groot publiek van buiten beter

kenbaar maken van cultuurhistorische elementen in het landschap

Meting: steekproe fsgewijze on dervraging  van bezo ekers/voo rbijganger s bij

enkele elementen, 1 x per 5 jaar

Streefcijfer: stijging met 20% van het aantal ondervraagden dat een aantal vragen

goed weet te beantwoorden over het betreffende object

Doel: het versterken  van actieve b etrokkenh eid van bu rgers bij elem enten in

het landschap door aanleg/onderhoud, eigendom of anderszins

Meting: kwalitatieve beoordeling op basis van eigendom van

landschapselementen en deelname aan landschapsbeheer, agrarisch

natuurbeheer en vrijwilligerswerkgroepen, 1 x per 10 jaar

Streefcijfer: stijging met 20% van het aantal deelnemers aan landschapsactiviteiten

Doelstelling: Behoud van duurzame grondgebonden agrarische productie
Doel: Behoud van werkgelegenheid en inkomen op agrarische bedrijven

Meting: Het aantal mensjaren werkgelegenheid op grondgebonden agrarische

bedrijven in de gemeenten, inclusief nevenactiviteiten, 1 x per 10 jaar

Streefcijfer: behoud  op het huid ige niveau va n de werkg elegenheid  in

grondgebonden activiteiten (agrarische productie en groene diensten)

Doel: Behoud van een groot deel van het landschap als producerend
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 Vergroten van de natuurwaarden en de belevings-
waarden

agrarisch cultuurlandschap

Meting: Interpretatie van recente topografische kaart, 1 x per 10 jaar

Streefcijfer: behoud van minimaal 90% van het huidige areaal cultuurgrond,

inclusief gronden in gebruik voor groene diensten

Doelstelling: Versterken van natuurwaarden
Realisering v an de Eco logische H oofdstructu ur kent eigen tra jecten, los van  dit

landschapsontwikkelingsplan. Niettemin zijn er vele natuurwaarden die gerealiseerd

kunnen worden door dit plan. Het gaat daarbij vooral om natuurwaarden in het

agrarisch cu ltuurlandscha p, zoals die  ca. een eeuw  geleden no g overvloe dig

aanwezig w aren. De o pgegeve n doelen z ijn deels ontle end aan D e gewenste

structuren en kwaliteiten van de groen-blauwe dooradering in twee

aandachtsgebieden (Verbeek, Brouwer en Van H oof, 2002).

Daarna ast zijn er ook  binnen de  Ecologisc he Hoo fdstructuur na tuurdoelen  die

(mede) aangestuurd kunnen worden vanuit het landschap en het landschapsbeeld,

zoals de toenemende versnippering door hekken en verkeer op de stuwwal, en het

bosbeheer (bosbeeld en natuurwaarden).

Doel: vergroten van de verspreiding van de das

Meting: bepaling ve rspreiding d mv aantal kilo meterhok ken (opv ragen bij

Natuurloket), 1 x per 10 jaar

Streefcijfer: stijging met 20% van het aantal kilometerhokken waar de das

voorkomt

Doel: vergroten van de verspreiding van amfibieën en reptielen, met name

kamsalamander, alpenwatersalamander en ringslang

Meting: bepaling ve rspreiding d mv kilome terhokken  (opvrage n bij

Natuurloket), 1 x per 10 jaar

Streefcijfer: stijging met 20% van het aantal kilometerhokken waar amfibieën 

voorkomen

Doel: vergroten van de verspreiding van dagvlinders zoals gekarteerd door

Verbeek e.a., 2002.

Meting: bepaling ve rspreiding d mv kilome terhokken  (opvrage n bij

Natuurloket), 1 x per 10 jaar

Streefcijfer: stijging met 20% van het aantal kilometerhokken waar de betreffende

vlinders voorkomen

Doel: vergroten van de verspreiding van vogels van het cultuurlandschap,

zoals weidevogels, ooievaar, veldleeuwerik, patrijs, kwartel, kerkuil en

steenuil en van d e roodb orsttapuit

Meting: bepaling ve rspreiding d mv kilome terhokken  (opvrage n bij

Natuurloket), 1 x per 10 jaar

Doel: vergroten van (de variatie in) natuur- en belevingswaarden van bossen

Meting: bepaling soortenrijkdom aan broedvogels in de bosgebieden (opvragen

bij Natuurloket), 1 x per 10 jaar (vogels zijn een goede indicator voor

gevarieerde bosstructuur)

Streefcijfer: toename van het aantal soorten broedvogels in bossen
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 Voorkomen van hoge piekafvoeren door het
vasthouden van water

Doelstelling: Versterken van de mogelijkheden voor recreatie
Doel: vergroten van de mogelijkheden om korte wandelingen te maken, met

name vanuit de dorpen (max. 5 km), voor meer dan de helft vrij van

autoverkeer

Meting: karteren openbare wandelroutes vanuit de dorpen, 1 x per 5 jaar

Streefcijfer: stijging met meer dan 100%, tweede monitoringmoment toename met

50%

Doel: vergroten van de mogelijkheden om langere wandelingen te maken:

koppelen van do rpsrondjes, aanleggen  langere doorgaan de routes,

alles voor meer dan de helft vrij van autoverkeer

Meting: karteren openbare wandelroutes, 1 x per 5 jaar

Streefcijfer: stijging met meer dan 100%, tweede monitoringmoment toename met

50%

Doel: vergroten van de mogelijkheden voor fietsers, ook door het

cultuurlandschap

Meting: karteren openbare fietsroutes, 1 x per 5 jaar

Streefcijfer: stijging met 20%

Doel: versterken kleinschalige verblijfsrecreatie: bed & breakfast, kamperen

bij de boer, etc.

Meting: bepalen aantal locaties waar overnacht kan worden, bepalen aantal

“bedden”, bepalen aantal overnachtingen per jaar, 1 x per 5 jaar

Streefcijfer: stijging met meer dan 30%

Doelstelling: Verbeteren van het waterbeheer
Doel: voorkom en van ero sie

Meting: aantal klachten over erosie van paden en akkers, aantal klachten over

vervuiling door toestromend zand en modder, 1 x per 5 jaar

Streefcijfer: 0

Doel: voorkom en van hog e piekafvo eren, kleinsch alige retentie

Meting: aantal malen overschrijding normhoeveelheid in de Groesbecker Bach,

piekcijfers Hollandsch-Duitsch-gemaal, 1 x per 5 jaar

Streefcijfer: 0

Doel: voorkomen van verdroging

Meting: debiet Groesbeek, Drulse Beek, Filosofenbeek, Elzenbeek, Oorsprong

en Bronnenbos De Refter, 1 x per 5 jaar

Streefcijfer: Procentuele afwijking kleiner dan die in de neerslagjaarsom.

Doelstelling: Andere duurzame vormen van bedrijvigheid
Doelstelling: Landelijk wonen
Deze doelstellingen zijn opgenomen, omdat ze vanouds voorkomen in het landelijk

gebied en er ook tegenwoordig een onlosmakelijke functie zijn. Daarnaast geven

deze gebruiksvormen het landelijk gebied een extra dynamiek en in een aantal

opzichten het behoud van identiteit, juist omdat hier de rationeel-agrarische belangen

niet aanwezig zijn.

Deze functies dienen echter zorgvuldig ingepast te worden, omdat het gevaar voor
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allerlei vormen van wildgroei groot is. Het gaat vaak om economisch sterke functies

die daarmee niet alleen kunnen zorgen voor behoud van waarden, maar deze

evengoe d kunnen b edreigen. V ooral waa r agrarische b edrijven wo rden om gezet in

andere vo rmen van b edrijvigheid  of naar een w oonfunctie, k an dit word en begeleid

met maatre gelen ter beh oud en ve rsterking van d e landscha ppelijke id entiteit.

Doel: “nieuwe erve n” inrichten m et versterking v an identiteit

Meting: kwalitatieve beoordeling “nieuwe erven” (bestemmingswijziging

agrarische bebouwing), 1 x per 10 jaar

Streefcijfer: van meer dan 60% van de “erven” met een bestemmingswijziging

moet de herkenbaarheid als “streekeigen bebouwing” zijn toegenomen 
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Tactische doelen: te behalen resultaten per deelgebied

Deelgebied Ooij

Resultaat: Publieks- en scholenactie “Juwelen van het Rijk”, uitgave boekje met

o.m. routes p er fiets en te voet.

Resultaat: Robuuste groenzone rond bedrijventerrein Ooij, met recreatief

medegebruik (reeds vrij goed aanwezig), allure uitstralend voor de

bedrijven; comb ineren met ecologische ve rbinding tussen Ooijse

Graaf en Oortjeshekken/Groenlanden; ook te combineren met nieuw

erf of “nieuwe m eent” ten zuid westen van R eomi-terrein

Resultaat: Nijmeegse Meent: waterlandgoed met wandeldijkjes langs het Meer;

geen gesloten beplantingen, maar plaatselijk laagblijvende

wilgenstruwelen of snijgrienden, plaatselijk rietontwikkeling, etc.

mogelijk, verder hooilanden met waterberging. Eventuele bebouwing

in het uiterste westen, aansluitend bij bebouwing bij Hollandsch-

Duitsch-gem aal of bij bes taande be bouwing a an Persing sestraat.

Resultaat: Beekse Meent: waterlandgoed met wandeldijkjes langs het Meer; geen

gesloten beplantingen, maar plaatselijk laagblijvende wilgenstruwelen

of snijgrienden, plaatselijk rietontwikkeling, etc. mogelijk, verder

hooilanden met waterberging. Eventuele bebouwing bij Hubertusweg

of - onder zeer strikte voorwaarden - bij Persingen.

Belangrijk onderdeel van de Beekse Meent zou een “transferium”

voor toeristen kunnen zijn. Daartoe dient een parkeervoorziening met

de mogelijkheid fietsen te huren en eventueel een pendelbus naar

enkele aantrekkelijke plaatsen in de Gelderse Poort (Millingerwaard,

Bisonba ai/Oortjesh ekken). Ee rdere idee ën gingen uit va n een locatie

bij het Wylerbergmeer, maar een decentrale oplossing op kleinere

parkeerplaatsen aan d e rand van het gebied  (waaronder de B eekse

Meent) ligt meer binnen bereik. Het publiek zal hier nog wel adequaat

naar toe geleid moeten worden om de periodieke verkeerschaos in de

dorpen te voorkomen.
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 Deelgebied Duffelt

Resultaat: Publieks- en scholenactie “Juwelen van het Rijk”, uitgave boekje met

o.m. routes p er fiets en te voet. 

Resultaat: Robuuste groenzones rond de bedrijventerreinen bij Leuth, Kekerdom

en Millingen, met recreatief medegebruik, allure uitstralend voor de

bedrijven, zo mogelijk combineren met nieuwe erven, nieuwe

landgoederen en uitloopmogelijkheden en locale kleinschalige

recreatie naar de zandwinplassen

Resultaat: Beplanting  van wegen : 

Botsestraat/Heerbaan: hoofdve rkeersade r: robuuste beplanting

overige wegen: lokale ontsluiting: informele beplanting

aansluitingen dorpen: contrasterende

beplantingen, zoom-

gaarden etc.

Resultaat: wandelpaden met ruigtestroken, doorn-en-roossingels of met

knotstoelen h aaks op d e Botsestra at, naar zow el de Duffeltd ijk als

naar de Zeelandsestraat, minimaal één verbinding per strekkende km

weg naar beide zijden

Resultaat: wandelpaden met ruigtestroken, doorn-en-roossingels of met

knotstoelen haaks op de Zeelandsestraat, naar Niel (D), minimaal één

verbinding per strekkende km weg

Resultaat: wandelpaden met ruigtestroken, doorn-en-roossingels of met

knotstoelen tussen Eversberg/Spaldropseweg en Millingen

Resultaat: herinrichting van de weteringen: schouwpaden/wandelpaden met

ruigtestroken, doorn-en-roossingels of met knotstoelen, verbrede

bedding met plasberm en flauw talud

Resultaat: vrij zicht op de op kaart aangegeven zichtlijnen en locaties

Deelgebied Groesbeek

Resultaat: Publieks- en scholenactie “Juwelen van het Rijk”, uitgave boekje met

o.m. routes per fiets en te voet. Elementen daarin:

o aardkundig: stuwwal met smeltwater, erosie- en beekdalen,

dekzandruggen Hoge Horst en Cranenburgsestraat

o cultuurhistorisch: sporen bewoningsg eschiedenis:

steentijdbewoning Klein Amerika en IJzertijdbewoningen
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 Vrij zicht is nodig om van de vergezichten te kunnen blijven genieten: zicht vanaf Klein Amerika op “landmarks” Kranenburg, De Horst en Lobith

(voorbeeld), motte-kasteel Meerwijk, kasteel van Groesbeek,

landhuizen in het heuvelland, boerderijen Delftse school; sporen

nijverheid: Holdeurn (leem put) en locaties Romeinse  steenovens,

Romeins waterwerk (Kerstendal/Louisedal, Heilig Landstichting),

sprengen Nederrijk, sporen verdediging: Heumense en

Mokerschans, Canadees oorlogskerkhof; sporen religie: kerkje

Groesbeek, De Horst, begraafplaatsen.

o natuur: Boswachterij Groesbeek, Mulderskop, Nederrijk en Water

Meerwijk, Mookerheide, St. Jansberg, De Bruuk, Reichswald,

Kranenburger Bruch.

Resultaat: Robuuste groenzone rond bedrijventerreinen Groesbeek, met

recreatief medegebruik, allure uitstralend voor de bedrijven, zo

mogelijk combineren met nieuwe erven of nieuwe landgoederen, de

Groesbeek en de Hulschbeek dragers van het landschap maken en

ecologisch opwaarderen

Resultaat: herinrichting van de Leigraaf, Groesbeek, de Hulschbeek, en het lage

deel van de Drulse beek met vochtige hooilanden op de lage plaatsen,

waterretentie in meanders en rabatten, schouwpaden/wandelpaden met

ruigtestroken, toevoerende sloten met verbrede bedding met plasberm

en flauw talud

Resultaat: Beplanting  van wegen : 

Radiale we gen: hoofdve rkeersade r: robuuste beplanting

secund. ve rkeersade r: robuuste beplanting

overige wegen: lokale ontsluiting: informele beplanting

kersenring

aansluitingen dorpen: zoomgaarden etc.

Resultaat: opheffen kn elpunten in he t wandelpa dennet vo lgens inventarisa tie

Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (7 knelpunten) en “Groesbeek

ten voeten uit” (Van den Bergh, 2003)

Resultaat: behoud markante bomen (project huidig landschapsbeleidsplan)

Resultaat: groeshage n, wandelgr aften en -driften in h et gebied m et steile

hellingen (>4%), zowel bij Breedeweg en Grafwegen, als in het

Nederrijk, zoveel mogelijk evenwijdig aan de hoogtelijnen,  één

element per 5 tot 10 m hoogteverschil; aandacht besteden aan

uitzichten.

Resultaat: vista romana’s in het hellingengebied, 1 per 100 ha (km-hok),

strategisch geleg en (op kru ispunt of bij m arkant uitzichtp unt)

Resultaat: groeswallen, kersensingels en fruitgaarden langs nieuwe en bestaande

wandelpaden in het oostelijke bekken van Groesbeek (beneden

25m+NAP, of in de onmiddellijke nabijheid van de dorpen) 4 km per

100 ha rondom de dorpen, in het lage landelijk gebied 1 km per 100

ha

Resultaat: vrij zicht op de op kaart aangegeven zichtlijnen en locaties
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Monitoring

De monitoring valt uiteen in twee delen: de monitoring van de geplande resultaten en

de doelmonitoring of effectmeting.

De monitoring van de geplande resultaten is relatief simpel: na verloop van een

bepaalde periode, hier gesteld op 5 jaar, wordt onderzocht of de opgesomde

resultaten ook zijn gehaald. De lijstjes uit paragraaf 7.1 kunnen daarbij simpelweg

langs gelopen worden. Daarbij zal uiteraard wel het nodige gerekend en

geïnterprete erd moete n worden , maar het ho uvast is vrij con creet.

De monitoring van de gestelde doelen is veel minder grijpbaar. Dat komt omdat de

doelen niet rechtstreeks maakbaar zijn, maar het resultaat van complexe

maatschappelijke en so ms ook biologische  processen. Dit landscha psontwikkelings-

plan beoogt daarvoor (mede) voorwaarden te scheppen en richtingen aan te geven,

maar is maar één factor in dat complexe proces, dat soms gedomineerd wordt door

veel krachtigere tendensen dan dit landschapsontwikkelingsplan ooit kan zijn.

Niettemin is he t voor de uitv oering van la ndschap sbeleid van  groot bela ng om die

evaluatie toc h uit te voeren, nie t in de eerste p laats om pluim en op iem ands hoe d te

steken of een schuldige te kunnen aanwijzen, maar vooral om te bepalen of het

gevoerde (ontwikkelings)beleid zinvol is geweest en voortgezet kan worden, of dat

de bakens verzet moeten worden. Ook daarbij wil dit landschapsontwikkelingsplan

dus vooral ontwikkelingsgericht zijn.
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Bijlage 2 Folder van de “landschapsmarkt”
Kwartetten landschapselementen
In 2002 liep het project Proeftuin Ooijpolder - Groesbeek in het kader van de

kwaliteitsimpuls landschap uit de LNV-nota “Natuur voor Mensen, Mensen voor

Natuur”. Daarin is gezocht naar de vorm waarin de “groen-blauwe dooradering” van

het cultuurlandschap kan worden gegoten. Voor het agrarisch cultuurlandschap zijn

toen door Buro Schokland de volgende landschapselementen voo rgesteld, gebaseerd

op de karakteristieke landschapselementen die er al waren, maar ook op basis van

wensen en landschappelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Ze kunnen de bestaande

identiteit van een streek versterken, maar ook een nieuwe dimensie daaraan

toevoegen.

Ze hebb en nieuwe na men gekre gen om d it duidelijk te m aken en zijn  gerangschik t in

een “kwartetspel ter bevordering van het gesprek over de verrijking van het

landschap”.

Ze zijn hier ge rangschikt naa r de landsc happen  waarvoo r ze zijn ontw orpen. D ie

komen overeen met de agrarische gebieden uit dit landschapsontwikkelingsplan en

zijn grotendeels al genoemd in het visiedeel van het landschapsontwikkelingsplan.

Ze volgen  de deelge bieden O oijpolde r, Duffelt (in de k wartetten aan geduid m et ‘t

Zeeland), en Groesbeek (in de kwartetten onderverdeeld in de deelgebieden

Wylerhellingen en Bekken van Groesbeek).

Per deelgebied zijn landschappen onderscheiden (bijvoorbeeld zoom van de O oij,

oeverwallen Oo ij, de kom in de Oo ij). Ze zijn - in tegenstelling tot het landschaps-

ontwikkelings plan - alleen gem aakt voor d e agrarische  cultuurlandsc happen . Om die

reden zijn de landschappen van de uiterwaarden en de bossen buiten beschouwing

gebleven. De deelgebieden zijn terug te vinden in de hoofdstukken en op de kaartjes

van dit landsc hapsontwik kelingsplan, w aarbij de n aamgevin g soms licht ve rschilt.

Per landschapstype zijn steeds twee hoofdtypen, twee kwartetten, gemaakt. Het ene

bestaat uit onderdelen zonder opgaand e beplanting  (wandelstro ken), het and ere heeft

juist wel bomen en struiken (en een nieuwe naam).

Binnen het kwartet wordt gevarieerd op hetzelfde thema. Meestal gaat het daarbij om

de omvang en combinatie van de verschillende onderdelen. Dit geeft een beeld van

de mogelijkheden. In de praktijk zal altijd maatwerk geleverd worden op basis van

de plaatselijke situatie en de mogelijkheden van de bedrijfsvoering en wensen van de

grondeigenaar of beheerder. Om duidelijk te maken dat er meer mogelijkheden zijn

dan alleen de vormen van het kwartet is bij ieder kwartet ook steeds een niet

ingevulde vijfde kaart toegevoegd. Deze zijn hier niet afgebeeld.

De elementen zijn later uitgewerkt met maten, minimale contractperiode en prijzen.

Deze zijn vermeld onder de betreffende kwartetkaart. Ze geven een indicatie voor de

praktische toepassing van de elementen en voor degenen die overwegen “groene

diensten” in de vorm van deze elementen te gaan produceren. Ook dit is maatwerk,

niet alleen omdat de vorm, afmetingen en contractduur van plaats tot plaats kunnen

verschillen, maar ook omdat uitgegaan wordt van “vraag en aanbod”. De prijs kan

variëren afha nkelijk van he t belang da t elementen h ebben o p een bep aalde plaa ts

(vraag) en de mogelijkheden die er zijn om ze te realiseren (aanbod). De genoemde

indicatieve prijzen zijn per jaar, prijspeil 2003 exclusief BTW,  inclusief winst en

risico en onvoorzien, kleinschaligheidstoeslag, openstellingstoeslag en grondwaarde.

Eénmalige vergoedingen voor aanleg zijn niet meegerekend.
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 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 6 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 29 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €500 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 3 m
 Min. contractduur: 12 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €90 per jaar

Deelgebied Ooijpolder
Landschap Zoom van de Ooij (Ooijse zoom; 1)

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 32 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €630 per jaar
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 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 9 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

 Variant 3 :
 Standaardbreedte: 10 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €210 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 5 m
 Min. contractduur: 12 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €109 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 8 m
 Min. contractduur: 15 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €110 per jaar

Landschap Oeverwallen Ooij (Oude rivierdijkzone; 2)

 Variant 2 :
 Standaardbreedte: 10 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €400 per jaar
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 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 6 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 24
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €420 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 5 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €109 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 8 m
 Min. contractduur: 15 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €110 per jaar

Landschap De kom in de Ooij (3)

 Variant 3 :
 Standaardbreedte: 36 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €630 per jaar
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Landschap Uiterwaarden (4)
Dit landschap is niet uitgewerkt in nieuwe landschapselementen. Het viel niet in het

Proeftuing ebied en nie uwe vorm geving van h et landschap  is daar voo ral gekopp eld

aan grootschalige natuurontwikkeling.

Landschap Nijmeegse en Beekse Meent (9)
In de uitwerking van dit landschapsontwikkelingsplan is een “Landschap 9

Nijmeegse en Beekse Meent” toegevoegd. Het gaat hier om de rand van de Kom van

het Circul van Ooij en de Polder van Beek met de stuwwal en de stedelijke gebieden

van Nijmegen, Ubbergen en Beek. Qua onderste laag (ontstaanswijze, ecologie, etc)

hoort dit gebied bij Landschap 3 Kom van de Oo ij; qua “drijvende krachten” hoort

het bij de O oijse Zoo m, omda t er veel meer  beweging in  het landscha p zit.

Landschappelijke invulling van dit landschap behoort in hoofdzaak plaats te vinden

via de visie en landschapselementen van de Kom van de Ooij, maar plaatselijk

kunnen nieuwe elementen aansluiten bij de nieuwe identiteit van dit gebied,

bijvoorbeeld in de vorm van meer landgoedachtige beplanting, aansluitend op

bestaande verdichtingen in het landschap, bijvoorbeeld bij het Ooijse Schependom

of bij het kruispunt St. Hubertusweg/Nieuwe Ubbergseweg (N32 5).
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 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 9 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

 Variant 2 :
 Standaardbreedte: 10 m
 Min. contractduur: 30 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €210 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 30 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

Deelgebied Duffelt
Landschap Duffeltse Zoom (5)

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 12 m
 Min. contractduur: 30 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €340 per jaar
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 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 9 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

 Variant 3 :
 Standaardbreedte: 25 m
 Min. contractduur: 15 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €480 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 11 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €150 per jaar

Landschap ‘t Zeeland (6)

 Variant 3 :
 Standaardbreedte: 28 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €490 per jaar
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Landschap Uiterwaarden (7)
Dit landschap is niet uitgewerkt in nieuwe landschapselementen. Het viel niet in het

Proeftuing ebied en nie uwe vorm geving van h et landschap  is daar voo ral gekopp eld

aan grootschalige natuurontwikkeling.

Landschap Kom van de Duffelt of Kom bij Leuth (8)
De nieuwe landschapselementen in dit landschap zijn dezelfde als die in de Kom van

de Ooijpolder (3)

Deelgebied Groesbeek
In de Proeftuinsystematiek en oo k in het visiedeel van het landschapso ntwikkelings-

plan was Deelgebied Groesbeek verdeeld in twee deelgebieden: “De hellingen van

het Nederrijk en het voormalige Lage Wald” en “Het bekken van Groesbeek”.

In het Uitvoeringsprogramma zijn deze twee deelgebieden samengevoegd tot

Deelgebied Groesbeek.

Landschap Groene balkons op de beboste hellingen (10)
Dit landschap is niet uitgewerkt in nieuwe landschapselementen. Het viel niet in het

Proeftuingebied en nieuwe vormgeving van het landschap is vrijwel niet aan de orde.

Wel dient hier aandacht besteed te worden aan de uitzichten vanaf markante punten

naar de Ooijpolder en de Duffelt en meer naar het zuiden ook naar het Bekken van

Groesbeek en het dal van de Rijn (Kranenburg, Elten, Emmerich).
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 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 9 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 16 m
 Min. contractduur: 30 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €370 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 30 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

Landschap Wylerhellingen west (Weidse hellingen; 11)

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 18 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €430 per jaar
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 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 9 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 16 m
 Min. contractduur: 30 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €370 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 30 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

Landschap Wylerhellingen oost (Weidse hellingen; 11)

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 14 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €370 per jaar
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 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 6 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 23 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €400 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 8 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €110 per jaar

Landschap Schildbroek (Het lage midden; 12)

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 22 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €450 per jaar
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 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 6 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 22 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €380 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 8 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €110 per jaar

Landschap De Bruuk e.o. (Het lage midden; 12)

 Variant 3 :
 Standaardbreedte: 22 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €450 per jaar
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 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 6 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €51 per jaar

 Variant 2 :
 Standaardbreedte: 23 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €407 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 5 m
 Min. contractduur: 30 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €75 per jaar

Landschap De kersenring (Bewoonde lintenkring; 13)

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 10 m
 Min. contractduur: 30 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €326 per jaar
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 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 4 m
 Min. contractduur: 9 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €50 per jaar

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 15 m
 Min. contractduur: 30 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €320 per jaar

 Variant 1 :
 Standaardbreedte: 3 m
 Min. contractduur: 12 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €90 per jaar

Landschap De hellingen (De hoge hellingen; 14)

 Variant 4 :
 Standaardbreedte: 12 m
 Min. contractduur: 20 jaar
 Prijsindicatie per 100 strekkende m: €420 per jaar


