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Kroonjuweel van Via Natura

Zeger: Gewoon beginnen
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Burgemeester Paul Wilbers: “Iemand moet het werk doen”

En de Ploegdriever, hij ploegt voort
 
Hij hoe�  er zijn ogen niet voor dicht te doen. Burgemeester Paul Wilbers 
van Ubbergen weet het zo: “Ja, het is er de afgelopen tien jaar mooier op 
geworden.” 
Tien jaar landschapsontwikkelingsplan in Millingen, Groesbeek en Ubber-
gen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij ambassadeur van de Ooijpol-
der is. “Als ze me ergens in het land vragen wat ik doe, zeg ik burgemeester 
zijn van Ubbergen. Tubbergen? Zeggen ze dan. Nee, zeg ik dan weer: de 
Ooijpolder. Dan weet iedereen waar ik burgemeester ben.” Datzelfde geldt 
voor Groesbeek en Millingen aan de Rijn. Zeg Zevenheuvelenweg en ze 
weten waar Groesbeek ligt en Millingen dat is Millingerwaard. “Ooijpolder, 
Zevenheuvelenweg en Millingerwaard zijn het dna van deze regio.”

Bosmens
Een bosmens als burgemeester van 
een polder. “Er zijn genoeg polders, 
er zijn veel bossen en veel heuvels. 
Maar dat je dit allemaal in één gebied 
bij elkaar hebt, dat zie je nooit.”
Trots dus. Hij hee�  het dan vaak over 
de vader met die hele mooie dochter 
en die lange rij puistenkoppen die 
allemaal aan de deur staan om met 
die dochter huiswerk te maken. “Er 
zijn heel veel mensen die iets met die 
polder willen. Er zijn mensen die veel 
meer van de natuur weten, die zien 
vogels en andere dieren die wij niet 
zien. Maar het gaat om mensen die 
contact hebben met het gebied, die er 

wonen. Zo is het landschapsontwik-
kelingsplan dat tien jaar geleden is 
opgestart theorie. De Ploegdriever is 
de praktijk. Er is theorie genoeg in 
dit land, maar er moet ook gewerkt 
worden. Als er gewerkt moet worden 
dan is er de Ploegdriever. De pro-
vincie hee�  telkens nieuwe plannen. 
Bijvoorbeeld voor vogelmensen in het 
gebied. Maar de Ploegdriever gee�  
het vorm. De Ploegdriever ploegt 
voort. Tegen een vergoeding, natuur-
lijk, maar zo blij�  het ook geld dát in 
het gebied.”

 
Lees verder pagina 2
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Groene loper tussen Nijmegen en Groenlanden

Het kroonjuweel van Via Natura
Het lijken twee andere werelden, maar toch horen ze bij elkaar. De bosrijke steile, lie� ijke stuwwal, de ruige natuur 
daar onder beneden in de Ooijpolder en het grillige waterlandschap aan de andere kant van de dijk langs de rivier. 
Een ecologische verbindingszone, een groene loper van het hoog naar het laag, van het Romeinse aquaduct in Berg 
en Dal via het Bronnenbos naar de Groenlanden. Tien jaar geleden werden de eerste plannen gemaakt. Stap voor 
stap en onder meer 20.000 ton grond verzetten later is het landschapsontwikkelingsplan klaar. Nijmegen hee�  een 
groene loper de polder in en de natuur kan naar de stad. Het kroonjuweel van Via Natura. “Ja”, zegt ze terwijl de 
wind in de polder om haar hoofd waait. “Hier ben ik best trots op.”

Spil
Tiny Wigman van Via Natura, de 
spil waar alles de afgelopen jaren om 
hee�  gedraaid. “Via Natura hee�  
gezorgd voor de continuïteit van het 
Landschapsontwikkelingsplan.” Het 
landschapsontwikkelingsplan wat 
liefdevol het lop wordt genoemd. Er-
gens in 2002 is het begonnen met het 
plan Proe� uin Ooijpolder. Een idee 
van de Ploegdriever om te kijken hoe 
je slim landschapsontwikkeling kunt 
stimuleren. Het beloofde geld voor 

Proe� uin werd voor een deel door de 
politiek ingetrokken, maar de kennis 
was er wel. 
Laten we een Landschapsontwik-
kelingsplan maken, dan lopen we 
vooruit was het idee. Wandelpaden, 
ecologische verbindingszones, veld-
namen, het pontje etc.
Toen de provincie wat later gemeenten 
in Geldeland liet weten dat ze op het 
gebied van landschappen meer met 
elkaar moesten samen werken anders 
kregen ze geen cent, werd Via Natura 

opgericht, waarin Ubbergen, Groes-
beek en Millingen aan de Rijn samen-
werken. Ga maar aan de slag, was de 
opdracht van de drie gemeenten. 

Uniek
Via Natura als ona� ankelijke par-
tij. Tiny: “We waren zo trots dat we 
een lop konden indienen. De drie 
gemeenteraden hebben het plan 
vastgesteld en een landschapsfonds 
opgericht. Via Natura ga aan de slag. 
Via Natura als uitvoerend orgaan. 
Wij regelen de subsidies, brengen de 
partijen bij elkaar, trekken de kar vlot. 
Uniek. Willen dat dingen gebeuren, 
kansen benutten, laten zien wat we 
kunnen. Niet alleen geld bij elkaar 
harken, maar ook uitvoeren.” 
Continuïteit is belangrijk. “Als er een 
andere wethouder komt, verandert 
ook het bewind. Wij zijn ona� an-
kelijk, wij werken wel samen met de 
ambtenaren. Dat gaat prima.”
Nijmegen wilde wel eens weten wat 
Via Natura aan het doen was. Het 
maakte indruk. “Nijmegen wilde 
drie projecten steunen voor 6 ton. Ik 
moest maar met voorstellen komen, 
maar die moesten wel aansluiten bij 
Nijmegen. Een van die projecten was 
de ecologische verbindingszone vanaf 
het bronnenbos in Ubbergen tot aan 
de Groenlanden. De wethouder was 
enthousiast.“
In 2007 werd met de uitwerking van 
het plan begonnen. Een hele klus. 
Niet altijd even makkelijk. Soms was 
het lang wachten. “Maar het is gelukt. 
Je moet alles in de gaten houden. 
Goede buren blijven met de boeren 
in het gebied. Als je niet alles goed 
regelt, komen er frustraties”, aldus 
Tiny  Wigman van Via Natura. Ze is 
er heilig van overtuigd dat de groene 
loper gaat werken, dat de biodiversi-
teit zal toenemen, dieren veilig van 
stuwwal naar Groenlanden kunnen 
trekken en omgekeerd en wandelaars 
hebben er een fantastisch pad bij heb-
ben gekregen. 

(vervolg van voorpagina)

Trots op gedreven mensen
Tien jaar landschapsontwikkelingsplan. Natuurlijk is de Ooijpolder, is het ge-
bied rond Groesbeek mooi. “Maar je moet het niet onder een kaasstolp zetten. 
Als je dat al doet met je eigen tuin, dan heb je alleen maar ellende. Je moet er 
dus wat aan doen. Onderhouden, ontwikkelen. We hebben het over een agra-
risch natuurlandschap. Zonder boeren is er geen natuur en zonder natuur zijn 
er geen boeren. Zo’n landschap onderhouden kan alleen als er gewerkt wordt. ”
Trots is hij dus. En dat draagt hij ook uit. Waar hij komt. “Het maakt je trots 
hoeveel mensen zich met het gebied bezig houden. Gedreven mensen, die 
hun krachten bundelen. Dat, dát gee�  de polder, dat gee�  het gebied een hoge 
aaibaarheidsfactor.”

foto Hans Jacobs
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Het is wat de Ooijpolder zo mooi maakt: een slingerende dijk, af en toe een boerderij, afgewisseld met huisjes. 
En vooral veel grasland. Omheiningen, koeien, schapen, paarden. Een kerkje op de achtergrond. Polderromantiek 
en opnieuw weiland. Tot je een bocht omgaat en er een totaal ander landschap opduikt. Nog kaal, links en rechts 
wat riet, water. Witte reigers. Bijna lie� ijk omarmd door landbouwgrond tussen de Kerkdijk en de Ooijse Graaf 
ligt een nieuw stuk natuurgebied, waar straks rietmoerassen ontstaan met daaromheen bloemrijke hooi- en gras-
landen met een rijkdom aan kruiden en insecten. 

Visie
Een paar maanden geleden was het 
nog landbouwgrond, maar eigenaar 
Zeger Stappershoef hee�  het gebied 
opnieuw in handen gegeven van de 
natuur. Een boer die vreemd gaat. 
Uniek?: ja! Een boer als initiatief-
nemer om landbouwgrond aan de 
natuur te geven, komt bijna niet 
voor. Bijzonder?: nee. Tenminste 
voor mensen die Zeger Stappershoef 
kennen. Hij is altijd al een man die 
verder denkt, de toekomst in. Die 
visie hee� . “Je moet je eigen etalage 
maken en beheren”, zei hij ooit. “Je 
moet leren dat er buiten niet alleen 
gras is, maar dat landschap uit meer 
bestaat.” Daarom was hij ook een van 
de oprichters van de Ploegdriever, 
waarin boeren en natuurmensen 
samen werken. Je hebt elkaar nodig, 
is zijn � loso� e. Je kunt niet zonder 
elkaar. En als je er dan als boer ook 
aan kunt verdienen, is het helemaal 
mooi. De boer die de natuur beheert 
en onderhoudt. 

Lange mars
Tien jaar geleden was er een witte 
vlek tussen Millingen en de Ooij-
polder. Daar gebeurde niets. Geld 

was er, maar geen plannen. Samen 
met de Stichting Ark gingen Arno 
van der Kruis en Zeger Stappershoef 
van de Ploegdriever aan de slag. Het 
werd het begin van een lange, trage 
mars door het dichtbevolkte land van 
gouden subsidiepotten die plotse-
ling verdwijnen, stroeve ambtenaren, 
uitstel, wachttijden, een staatssecre-
taris die er heel anders over denkt. 
Van gelukkig ook op de achtergrond 
positief werkende netwerken, maar 
dan weer afwijzingen van plannen, 
onderste bureaulades waar vergeten 
stukken wonen. Een lange waslijst 
van tien jaar praten, vergaderen, 
plannen maken en ik neem aan 
dikwijls een stevige vloek. Volgens 
Zeger was een normale boer al na 
twee, drie jaar afgehaakt. Maar Zeger 
is anders. “Als ik a zeg, dan zeg ik ook 
b.” En hij weet wanneer een plan goed 
is en dat het in zijn bedrijfsvisie voor 
de toekomst past. “Ik weet dat in het 
nieuwe gemeenschappelijke land-
bouwbeleid natuur en landschap een 
grote rol gaan spelen. Ik wil daar nu 
al op in spelen. Ja, dat hee�  met visie 
te maken.” Als er dan een moment 
komt, dat het weer mis dreigt te gaan 
en iedereen a� aakt, “dan zeg ik, daar 

heb je gelijk in, maar we zijn nog 
nooit zo ver geweest. Ik ga door. Ik 
heb een lange adem.” Dan lacht hij: 
“En ik vind het ook leuk.”
Het bewijs ligt aan de andere kant van 
de dijk. Het gebied is klaar, de natuur 
kan beginnen alles in te kleuren. Ze-
ger is een tevreden man, zo lijkt het. 
Dertig jaar lang gaat hij het gebied 
beheren.

Weg e� enen
Visie, doorzetten. Volgens Zeger Stap-
pershoef is het ook het dna van de 
Ploegdriever. “De Ploegdriever lijkt 
steeds voor te lopen, we e� enen de 
weg. Dat kunnen we ook omdat we 
goede relaties met de boeren hebben. 
Zij weten wat ze aan ons hebben, wij 
zorgen dat ze wat kunnen verdienen.”
Zeger ziet voor de Ploegdriever ook 
een belangrijke rol in het nieuwe 
gemeenschappelijke landbouw beleid, 
waar alles via gebiedscoördinatoren 
gaat lopen. Hier is nog geen gebieds-
coördinator, daarvoor kunnen ze bij 
ons, bij de Ploegdriever aankloppen. 
Wij hebben tien jaar ervaring en dan 
hoe�  er niet weer een club bij. Van 
ons weten de mensen dat we eerlijk 
zijn.” 

Zeger Stappershoef en de lange mars van boerenland naar natuurgebied

De beste manier:
gewoon beginnen

foto Hans Jacobs
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 Wat kan de Ploegdriever voor u betekenen en wie kunt u daarvoor bellen?

Aanleg en onderhoud van landschapselementen  Arno van der Kruis, tel: 06-12619049, email: ploegdriever@vianatura.nl
Subsidies voor landschap, natuur en ganzenfoerageergebieden    Geert Kroes, tel: 06-51984621 (Ooijpolder en Duffelt), 

Hans Lamers, tel: 06-41840798 (Groesbeek)
Lidmaatschap en andere verenigingszaken  Gerard van Leeuwen, tel: 024-3238264 (secretaris)
Informatie over natuurterreinen in eigendom en beheer (SLOG)  Nel van den Bergh, tel: 024-3605774 email: info@ooijpolder-groesbeek.nl

www.ploegdriever.nl – www.ooijpolder-groesbeek.nl
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Ecologische verbindingszone 
Ubbergen-Groenlanden

Na het jarenlange, voorbereidende werk van Via Natura 
(zie pag. 2 van deze nieuwsbrief) is de Stichting Landschap 
Ooijpolder-Groesbeek op 27 september 2013 offi cieel eigenaar 
geworden van de nieuw aangelegde ecologische verbindings-
zone Ubbergen-Groenlanden. En daarmee begint voor ons 
het werk: het uitvoeren van een goed beheer met als doel zo 
groot mogelijke natuurwaarden te realiseren. Interessant werk 
ook, want het is altijd spannend of de natuurontwikkeling in 
de gewenste richting verloopt. En leuk, zeker in de beginjaren 
als je nieuwe soorten waarneemt die er voorheen niet voor-
kwamen. 
Met de aanleg van deze natuurstrook door het boerenland 
is een verbinding ontstaan tussen de natuur op de stuwwal 
en de rivier. Natuurgebieden in de omgeving zijn met elkaar 
verbonden geraakt: het bronnenbos de Refter, het rietmoeras 
van het Zwanenbroekje, de Groenlanden en de uiterwaarden 
van de Waal. Via deze ecologische verbindingszone kunnen 
planten en dieren zich verspreiden en nieuwe leefgebieden 
bereiken. En dat kan snel gaan, want bijv. de das en bever 
hebben hun weg al gevonden naar dit gebied.

Ruim vier hectare landbouwgrond is omgezet in een brede na-
tuurstrook, bestaande uit water, soortenrijk grasland, struweel 
en ruigte. Er zijn enkele poelen gegraven die deels, maar nooit 
helemaal droogvallen. De kans is groot dat de zeldzame kam-
salamander vanuit de Groenlanden zijn weg vindt naar deze 
nieuwe leefgebieden. Ook is langs de volledige lengte van de 
watergang een glooiende moerasoever aangelegd. Hierdoor 
ontstaat meer leefruimte voor waterdieren, in het bijzon-
der vissen om te paaien. De grasstrook in het zuidelijk deel 
wordt begraasd, terwijl in het noordelijk deel jaarlijks wordt 
gemaaid en afgevoerd. Daar zal zich op de schrale, afgegra-
ven grond een bloemrijk hooiland kunnen ontwikkelen, met 
plantensoorten als harige ratelaar, grote centaurie, trilgras en 
wilde peen. De combinatie van bloemrijk hooiland en struweel 
is aantrekkelijk voor vogels die thuishoren in het agrarisch cul-
tuurlandschap zoals de blauwborst, roodborsttapuit, putter en 
kneu. Soms blijven overhoekjes en ruigere stroken staan voor 
overwintering van sprinkhanen en vele andere insecten.

Ecologische verbindingszone
Ubbergen-Groenlanden
Ecologische verbindingszone
Ubbergen-Groenlanden

Kneu

Opening van de EVZ door Paul Wilbers en Jan van der Meer op 
een zonnig 27 september

foto Kees Nuijten
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