
Een ‘eigen’ weide, haag of oever
Tijdens de veiling kunt u bieden op tientallen landschapselemen-

ten die zich alle in een afgebakend deel van de Ooijpolder 

bevinden. Zie hiertoe de overzichtskaart binnenin deze krant. 

Natuurlijk wordt u niet letterlijk de eigenaar van de haag of 

strook van uw keuze. Dat blijft altijd de boer: in dit geval Zeger 

Stappershoef, Jan Master of Geert Daamen. Uw aankoop 

garandeert echter, dat het betreffende landschapselement een 

natuurfunctie krijgt. En dat er voldoende middelen zijn om 10 jaar 

lang de haag te onderhouden, de heg te snoeien of de natuur-

strook te beweiden. Samen met uw medeparticipanten realiseert 

u op die manier een natuurverbinding waar u tot in lengte van 

dagen van kunt genieten. Maar behalve uzelf profiteren ook veel 

dieren en planten. 

Zelf zorgen voor onze achtertuin
Het Rijk van Nijmegen is landschappelijk rijk gezegend. Overheid 

en diverse natuurorganisaties investeren hun deel om de 

natuurkwaliteit niet af te laten brokkelen. Wij vinden dat echter 

onvoldoende. De landelijke overheid spendeert slechts 0,2% van 

de Rijksbegroting aan bescherming van natuur en landschap, zo 

stelt het Milieu- en Natuurplanbureau. Natuur en landschap 

worden in Nederland dus achter de komma uitgedrukt! En dat 

terwijl burgers het thema steevast in de top 3 van belangrijkste 

onderwerpen zetten. Hoog tijd om het heft in eigen handen te 

nemen. 

De Landschapsveiling stelt grote bedrijven met een budget voor 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar ook mensen 

met een bescheidener portemonnee in staat in een strategisch 

gekozen zone samen een natuurverbinding te realiseren. Met als 

grote voordeel dat u zelf kan zien welk deel in uw handen is. En 

met uw bijdrage 10 jaar lang verzorgd kan worden.

DaaDkracht voor 
natuur & lanDschap

op 15 september 2007 willen we samen met u 

geschiedenis schrijven. Boeren, burgers, buitenlui 

en bedrijven slaan de handen ineen en realiseren 

een ooijpolder die mooier, beter beschermd en 

bovenal, van iedereen is. Zonder tussenkomst  

van de overheid, zonder inmenging van grote 

natuurorganisaties.  

Zaterdag 15 september kunt u met het ‘kopen’ van 

een landschapselement tijdens de allereerste 

landschapsveiling in nederland een daad stellen 

voor de natuur. concreet, zichtbaar en direct. 

editie 1 | 2007
Deze Veilingkrant is een uitgaVe Van 

Via natura, ark en triple e   

zeger stappershoef

“De wandelroute wil ik liefst helemaal op mijn grondgebied. Dan is alles  
in één hand en kan ik het onderhoud efficiënter aanpakken”

veiling van de toekomst

Nederlands eerste

Landschapsveiling 

in de Ooijpolder

Zaterdag15 sep ’07

vanaf 

3 518,-

kijk binnenin deze krant voor de 
te veilen landschapselementen!

Meer informatie op www.groenegoededoelen.nl

De illustraties in deze krant, gemaakt door Jeroen Helmer, tonen het 

toekomstperspectief van het landschap dat onder de hamer gaat



In de ooijpolder is de afgelopen jaren veel overlegd 

en gebeurd op het gebied van natuur- en land-

schapsontwikkeling. In de veiling komt een aantal 

initiatieven en projecten samen. voorop staat het 

landschapsontwikkelingsplan (lop), dat in de loop 

der tijd zorgvuldig is samengesteld. Wereld natuur 

Fonds en ark zoeken binnen het programma ‘one 

Europe More nature’ naar nieuwe kansen om inkom-

sten te genereren voor natuur en landschap op het 

platteland. het agrarisch cultuurlandschap draagt 

immers voor 50% bij aan de rijkdom in plant- en 

diersoorten. 

Ecoduct voor mens en dier: ‘van Waal tot wal’
De plek van de landschapselementen is niet willekeurig gekozen. 

Samen vormen ze een aaneengesloten netwerk van groenstroken 

en hagen langs boerenakkers en weilanden. Een natuurverbin-

ding tussen de bossen op de stuwwal bij Beek-Ubbergen en de 

natuurgebieden in de polder en de Waaluiterwaarden is nodig 

omdat het huidige landschap te open is geworden. Veel diersoor-

ten durven de oversteek niet meer aan. Dit groene netwerk vormt 

als het ware een ecoduct waarlangs kleine en grote dieren zich 

veilig kunnen bewegen. Maar ook biedt het de mogelijkheid om 

een wandelroute door het boerenland aan te leggen en van het 

landschap te genieten én kunnen de boeren er hun gewassen 

blijven verbouwen. Een win-win-win-situatie dus! 

De ooijpolder: een bewogen plek

onze pioniers
Zeger Stappershoef, Jan Master en Geert Daamen hebben een 

warm hart voor de natuur. Zij stellen in deze veiling een deel van 

hun grond ter beschikking waar natuurrijke groenstroken op kun-

nen ontstaan. Zeger heeft een veebedrijf en Geert is akkerbou-

wer. Jan is geen agrariër maar verpacht zijn grond aan Stappers-

hoef. Opgeteld onttrekken zij diverse hectares aan agrarische 

productie. Dat betekent inkomstenderving waar geen andere 

inkomsten tegenover staan. Als particulieren en bedrijven 

hiervoor in de bres willen springen en meebetalen aan het 

beheer, kunnen we met zijn allen deze essentiële groene corridor 

tussen stuwwal en Waal realiseren. 

andere pioniers
Bij het bedenken en uitvoeren van het fijnmazige natuurnetwerk 

hebben Wereld Natuurfonds, ARK en de Ploegdriever een 

ondersteunende rol gespeeld. WNF vindt het project zelfs zo 

waardevol dat ze zich verplicht heeft vijf jaar lang financiële 

steun te geven. Bovendien stelt zij ARK financieel in staat de 

coördinatie uit te voeren.

Meer informatie op www.groenegoededoelen.nl

lop
Met het LOP spelen de gemeenten Ubbergen, Millingen en 

Groesbeek actief in op de veranderingen op het platteland. 

Denk bijvoorbeeld aan de teruggang van de landbouw, 

meer ruimte voor waterbeheer en natuur. Het LOP wil 

kunnen inspelen op de groeiende behoefte aan nieuwe 

vormen van wonen, werken en recreëren op het platteland. 

Bij het maken van het plan is dan ook samen met bewo-

ners, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties 

nagedacht over toekomstig gebruik. Samenwerking bij de 

uitvoering is een absolute voorwaarde. Het LOP geeft de 

koers aan voor de komende tien jaar.

Groenblauwe diensten
Met de aanleg van een samenhangend netwerk van 

landschapselementen van de uiterwaarden naar de 

stuwwal, vaak gecombineerd met wandel- en fietspaden 

kunnen we inspelen op wat inwoners van Nijmegen en 

omstreken willen en wat de natuur nodig heeft. Dat lukt 

alleen als particulieren zoals agrarische ondernemers 

bereid zijn het landschap te beheren. Daar moet dan een 

eerlijke vergoeding tegenover staan. De gemeenten 

hebben speciaal voor het langjarige beheer van landschap-

selementen door particulieren en het openstellen van 

wandelpaden, het landschapsfonds Via Natura opgericht. 

Via Natura is dan ook vanzelfsprekend de plek waar deze 

Veiling wordt ondergebracht.

geert daamen

“Ik probeer bij mijn werk op het 
milieu te letten. Het mooie van dit 
landschapsproject is dat de burger nu 
zelf kan laten zien dat een mooi 
landschap hem wat waard is”

jan master

“Je merkt meteen dat dieren 
profiteren van de ruigtestroken”



hoe werkt de landschapsveiling?

het idee is simpel: op een openbare veiling kunnen 

burgers en bedrijven een stuk van een nieuw aan te 

leggen groene corridor, een bestaande wal, of een 

bloemrijk hooilandje ‘kopen’. De kern bestaat uit 

een direct contract tussen u als participant, de boer 

en intermediair via natura. samen zetten deze drie 

partijen een handtekening onder een overeenkomst 

waarin vastligt welke activiteiten de boer verricht 

voor het behoud van het landschapselement en 

welke vergoeding hij daarvoor krijgt, welke rol de 

intermediair heeft en welke mogelijkheden u als 

participant heeft. 

Wie kunnen er mee doen?
De landschapsveiling is voor iedereen die vanuit zijn betrokken-

heid bij de Ooijpolder een daad wil stellen. Die zijn of haar euro’s 

inzet voor het behoud en de zorg voor een haag of akkerrand in 

een groter natuurnetwerk. Dit netwerk biedt huisvesting aan 

bijzondere vogels, vlinders en klein wild. Gezin, school, straat of 

bedrijf, grote en kleine portemonnees: iedereen kan meedoen! 

En iedereen krijgt iets terug voor zijn bijdrage (zie Wederdienst). 

Bovendien geldt uw bijdrage voor de belastingdienst als donatie 

aan een goed doel.

Wat veilen we precies?
We onderscheiden verschillende typen van hagen en groenstro-

ken, namelijk struweelhagen, scheerhagen, begraasde groen-

stroken en extensieve graslandpercelen. Daarnaast veilen we 

een dijkhelling en staan een aantal specifieke objecten op de 

veilingrol: het ‘landschapskunstwerk’, een faunatunnel, een 

voetgangersbrug en informatiepanelen. Ook veilen we een aantal 

ludieke objecten als schilderijen en schetsen. Alle elementen 

staan binnenin deze krant. Voor een uitgebreider toelichting per 

element kijkt u op www.groenegoededoelen.nl 

Wederdienst
De veiling van ‘uw’ landschapselement, maakt u niet tot eigenaar 

van de betreffende strook of haag. Dat blijft in alle gevallen Zeger 

Stappershoef, Jan Master of Geert Daamen. Wél ziet u heel direct 

dat uw geld maximaal benut wordt voor het doel: werken aan 

een aantrekkelijke, natuurrijke Ooijpolder voor dier én recreant. 

Daarnaast bieden we tastbare tegenprestaties voor iedereen die 

een landschapselement op zijn naam schrijft.

• veilersdag

Eenmaal per jaar bent u welkom op de Veilersdag. Een dag vol 

verrassingen, waarbij we in elk geval buiten rondstruinen in ons 

‘eigen’ stukje Ooijpolder, langs uw eik, oever of weide. Onderweg 

houden we een proeverij van streekproducten en informeren wij 

u over de natuurlijke ontwikkelingen in het gebied, nieuwe 

soorten die zich er vestigden en misschien wel de geboorte van 

jonge dassen of reeen. 

• teltochten

Doel van de veiling is het behoud en de verrijking van natuur en 

landschap in onze Ooijpolder. Het is dus zaak om een paar keer 

per jaar de balans op te maken. Welke dieren hebben de weg 

naar uw natuurstrook gevonden? Welke plantjes hebben zich 

onder uw haag genesteld? Voor elke Teltocht ontvangt u een 

uitnodiging om ons mee te helpen en tegelijkertijd verhalen en 

weetjes over de natuur te horen. 

• ooij-bode

Minimaal twee keer per jaar ontvangt u een e-nieuwsbrief waarin 

we u vertellen over de ontwikkelingen in het landschap waaraan 

u een bijdrage levert. Nieuwtjes over een bijzondere soort die 

ineens opdook, recepten met streekproducten, de activiteiten 

van ‘onze’ boeren en natuurlijk ooggetuigenverslagen van de 

Teltochten en de Veilersdag.

• De boer op

Twee maal per jaar zijn we welkom op het erf van Zeger Stappers-

hoef. Deze melkveehouder, natuurbeheerder én pionier in dit 

project, vertelt over zijn dagelijkse werk, leidt u rond en vertelt 

over zijn beweegredenen om met deze Landschapsveiling, over 

de schutting van het ‘gewone’ boeren te kijken.

• handen-uit-de-mouwen-dagen

Mouwen opstropen, laarzen aan en daar gaan we. Door het jaar 

heen zijn er allerlei buitenklussen waaraan u - als u zin heeft - 

kan meedoen. Hekken en rasters opknappen, hooien, snoeien en 

vuilruimen. In de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

prijzen en bieden
Elk landschapselement heeft een minimumprijs om ervoor te 

zorgen dat beheer en onderhoud kwalitatief goed worden 

uitgevoerd. Deze minimumprijs is zorgvuldig berekend aan de 

hand van de Nederlandse Catalogus Groenblauwe diensten. Deze 

catalogus bevat een door de Europese Commissie, het Ministerie 

van LNV, provincies, gemeenten en waterschappen ontwikkelde, 

gestandaardiseerde cluster- en vergoedingssysteem voor het 

leveren van diensten (gericht op de realisatie van maatschappe-

lijke wensen) op het gebied van natuur, landschap, waterbeheer 

en recreatief medegebruik.  

Het bieden gaat heel eenvoudig: 

1. voorafgaand aan de veiling op 15 september kunt u via de 

website www.groenegoededoelen.nl bieden op uw favoriete 

landschapselement;

2. tijdens de Veiling kunt u meebieden en temidden van andere 

bieders uw landschapselement in de wacht slepen. 

Fiscale mogelijkheden
Geld schenken. Op het eerste gezicht lijkt alleen de ontvanger er 

beter van te worden. Ook de gever kan echter (financieel) profi-

teren van een schenking. Een schenking kan uw vermogen in box 

3 omlaag brengen. Daardoor kunt u onder de vrijstellingsgrens 

komen (alleenstaand 1 19.698,- / fiscaal partnerschap 1 9.396,-). 

Als uw vermogen nog steeds boven de vrijstellingsgrens uitkomt, 

kunt u met de schenking in ieder geval uw belastingaanslag 

drukken. Meer informatie? Kijk op onze website.

partIculIErEn

Altijd al willen wegdromen bij een ‘eigen’ meidoorn of 

slootkant? Vogels zien nestelen in ‘jouw’ haag? Die 

mogelijkheid is er nu. Met uw gezin of familie, of waarom 

niet met uw buren of sportvereniging? Binnenin deze krant 

vindt u het veilingaanbod.

BEDrIjvEn

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er zijn talloze 

manieren om te zorgen dat deze kreet niet hol blijft.  

Maar haar te concretiseren. Om dat dichtbij, in de eigen 

Nijmeegse achtertuin te doen, waar uzelf, uw werknemers 

en relaties direct zicht hebben op het resultaat, is uniek.  

U kunt naar uw bijdrage komen kijken en ervan genieten. 

Ook bieden we u de mogelijkheid tot het aanboren van een 

nieuw netwerk van mede-eigenaren, waarvoor we onder 

andere een jaarlijkse netwerkdag organiseren.  

Meedoen aan de veiling biedt uw bedrijf bovendien interes-

sante fiscale mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op 

www.groenegoededoelen.nl of vraag het prospectus op  

bij info@tripleee.nl Meer informatie op www.groenegoededoelen.nl

Gezin, school, straat of bedrijf, grote en kleine 
portemonnees: iedereen kan meedoen!

InstEllInGEn En scholEn

Niets leuker dan als school je eigen ‘Groene weelde’ 

steunen. Op de hoogte te blijven van de (natuurlijke) ont-

wikkelingen in ‘jullie’ stukje Ooijpolder, dit te delen met  

de leerlingen en een bezoek te brengen aan de boer en  

zijn land. Maar hetzelfde geldt voor de afdeling van een 

gemeente, een brandweerkorps of thuiszorginstelling. 

Samen het behoud en beheer van het landschap mogelijk 

maken, betekent ook een concreet doel voor een uitje of 

activiteit met collega’s. Of input voor de interne nieuwsbrief!



vanaf 

3 3.657,-

We gaan de natuur én de recreant in de ooijpolder 

een handje helpen. Dat laatste doen we met een 

wandelroute dwars door het boerenland, met een 

voetgangersbrug over het Meertje en door middel 

van prachtige zichtassen en landschapsarchitectuur. 

De Brug, Droge voeten
Met het onderhoud van deze brug helpt u tienduizenden 

wandelaars droog naar de overkant in een wandelroute vanaf het 

Wylerbergmeer dwars door het boerenland naar de Kerkdijk. 

minimum bod

F1. voetgangersbrug  1 3.657,-

Wandelpad De onthaasting
Een landelijk wandelpad verbindt een aantal prachtige natuur-

elementen langs de oevers van het Meertje (zie kaartje hier-

naast). Het pad moet jaarlijks een paar maal gemaaid worden.

minimum bod

F2.  Wandelpad De onthaasting  

 1.000 m2 1 20.235,-

landschapskunst opEn polder
Op de historische locatie de Thornsche Molen ontmoeten natuur 

en cultuurhistorie elkaar. Het is tevens een migratieroute voor 

dieren tussen ’t Meertje en de Ooijsche Graaf. In 2007 begint de 

aanleg van een uniek landschapskunstwerk waarin het water van 

’t Meertje een prominente plaats krijgt. Een eiland verheft zich 

uit het water en is te bereiken via een bruggetje vanaf het 

fietspad. Op het talud van het eiland ligt in staal het woord 

‘OPEN’. 

Eind 2008 is het kunstwerk klaar en het eiland toegankelijk. Het 

gras op het eiland wordt gemaaid en gehooid; in het najaar doen 

schapen het werk. De natuurvriendelijke oever wordt jaarlijks 

gemaaid om struiken te weren. De grond is door SBB om niet 

beschikbaar gesteld. Goed beheer is nodig om deze kunst te 

laten bloeien. Welke liefhebber werpt zich op? 

minimum bod

F3.  landschapskunst opEn polder 1 15.238,-

Faunatunnel thornse Molen
Verkeersdrukte op de Thornse straat leidt jaarlijks tot slachtof-

fers onder bevers, reeën en dassen en andere dieren. Een tunnel 

onder de Kapitteldijk vergemakkelijkt het migratieverkeer van de 

dieren. Onderhoud en inspectie bieden we ter veiling aan. Welke 

Franciscus werpt zich op?

minimum bod

F4.  Faunatunnel thornse Molen  1 4.267,-

De Groene Weelde
Groene Weelde vormt het raamwerk van de robuuste natuurcor-

ridor tussen Duivelsberg en Waal. Het netwerk van groenstroken 

moet in de toekomst het leefgebied worden van dassen, geel-

gorzen en vlinders en een oase zijn voor wilde planten. Voor de 

participanten in deze elementen zal het een waar genoegen zijn 

om te zien hoe de natuur een eenvoudige strook grasland tot een 

weelderige zoom omtovert. De groene weelde is opgedeeld in 

een 13-tal percelen die we u afzonderlijk als participatie 

aanbieden.

minimum bod

A1. natuurstrook Groene Weelde West

 190,5 x 10 m / 1905 m2 1 3.739,-

A2.  natuurstrook kruidenrijk

 94 x 10 m / 2.235 m2 1 1.845,-

A3.  natuurstrook Groene Weelde oost

 223,5 x 10 m / 2.235 m2 1 4.386,-

A4.  natuurstrook Groene Weelde Zuid

 93,5 x 10 m / 935 m2 1 1.835,-

A5.  natuurstrook De schouw

 50 x 5 m / 250 m2 1 491,-

A6.  natuurstrook patrijzenrand

 117,5 x 5 m / 588 m2 1 1.154,-

A7.  natuurstrook Geelgors

 277,5 x 15 m / 4.163 m2 1 8.170,-

A8.  natuurstrook kleine Boerensloot

 120 x 10 m / 1.200 m2 1 2.355,-

A9.  natuurstrook De sprinkhaan

 277,5 x 20 / 5.550 m2 1 10.892,-

A10.  natuurstrook roodborsttapuit

 164,5 x 20 m / 3.290 m2 1 6.457,-

A11.  natuurstrook rietsloot

 120 x 10 m / 1200 m2 1 2.355,-

A12.  natuurstrook. hazenpad

 250 x 10 / 2.500 m2 1 4.906,-

A13.  natuurstrook Grote Boerensloot

 195 x 10 m / 1.950 m2 1 3.827,-

Weideweelde
Weideweelde: de naam zegt het al. Hier zindert het in de 

toekomst van het kleine leven. Een kleurrijke weide vol bloemen 

die druk bezocht worden door talloze vlinders, bijen en hom-

mels. Sjirpende sprinkhanen zorgen de zomerdag voor veel sfeer. 

Een ideaal stukje natuur voor de liefhebber van ‘weidse’ natuur. 

Weideweelde is opgedeeld in een vijftal participaties die we 

afzonderlijk aanbieden.

minimum bod

B1. natuurperceel pinksterbloemweide

 8710 m2 1 11.892,-

B2.  natuurperceel ‘t reeënweitje

 11284 m2 1 15.406,-

B3.  natuurperceel Bruin Zandoogje

 4521 m2 1 6.172,-

B4.  natuurperceel De Driehoek

 1065 m2 1 1.453,-

B5.  natuurperceel ‘t Meertje

 16.062 m2 1  21.929,-

scheerhagen
‘Scheerhagen’ zijn voor de liefhebbers van landschap en 

cultuurhistorie een absolute must. Ze hebben van oudsher een 

functie als veekering. Door jaarlijks te snoeien blijven ze laag en 

dicht. Vogels vinden er goed beschermde nestgelegenheid in. Wij 

bieden drie scheerhagen ter participatie aan en daarmee de 

mogelijkheid een prachtig stuk cultuurhistorie in stand te 

houden.

minimum bod

C1.  scheerhaag De vlechtheg

 180 x 1 m / 180 m2 1 2.918,-

C2.  scheerhaag kerkdijk

 542 x 1 m / 542 m2 1 8.787,-

C3.  scheerhaag achter kerkdijk

 96 x 1 m / 96 m2 1 1.556,-

struweelhagen
Wat ruist daar door het struikgewas? Nou, in het geval van 

struweelhagen kan dat heel wat zijn. De struweelhagen bestaan 

uit een mix van meidoorns, sleedoorns en vlieren. Mooi om te 

zien en heel rijk aan insecten en vogels. Deze bewoners eisen 

echter wel regelmatig beheer en de participant in struweelhagen 

kan dit onderhoud mogelijk maken. Wij bieden twee struweelha-

gen ter participatie aan.

minimum bod

D1.  lange sleedoornhaag 

 215 x 1 m / 215 m2 1 1.486,-

D2. korte sleedoornhaag 

 75 x 1 m / 75 m2 1 518,-

hooiland
Deze dijkhelling aan de Kerkdijk staat ‘s zomers vol in bloei met 

onder andere de geelbloeiende ratelaar en witte margrieten. Het 

beheer is extensief en bestaat uit het jaarlijks hooien. Er wordt 

niet bemest. Dit dijkhooi bevat waardevolle plantenzaden en 

wordt uitgeschud op andere locaties om zo de verspreiding van 

minder algemene plantensoorten een handje te helpen. Hooiland 

is een echte aanrader voor de plantenliefhebber. 

minimum bod

E1.  hooiland  

 3.730 m2 1 8.184,-

Met een minimum bod garandeert  
u het beheer voor 10 jaar! 

(toekomstige) opEn polder

ter veiling aangeboden…
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Iedereen is welkom,  
ook de kleine beurs!
Als u de Ooijpolder met een bescheiden bedrag wilt 

steunen, dan kan dat tijdens de veiling. Een aantal  

soorten bomen en struiken is de afgelopen eeuwen 

zeldzaam geworden in de polder, of zelfs geheel  

verdwenen. Een gemis, want ze hebben een belangrijke 

functie voor plant, dier en mens in de vorm van voedsel, 

bouwmateriaal voor nesten en beschutting. Koop tijdens  

de veiling een boom en/of struik die wij in het geschikte 

jaargetijde voor u planten. Zo versterken ze hagen of  

vormen een markant landschapselement in het veld. 

hondsroos, meidoorn of sleedoorn (3 10,-)
De eerste twee bieden met hun vele stekels bescherming 

aan broedende vogels. De bessen vormen in het najaar een 

welkom maaltje. Een bloeiende sleedoorn is niet alleen een 

lust voor het oog, maar biedt ook plaats aan de eitjes en 

rupsjes van de prachtige vlinder sleedoornpage. 

Wilde appel (3 20,-)
De wilde variant van de elstar, maar nagenoeg geheel 

verdwenen uit het landschapsbeeld. In de herfst zijn de 

kleine, sterk geurende appeltjes een waardevolle voedsel-

bron voor veel zoogdieren.

Gewone es, zomereik, zoete kers (3 50,-)
Is een es eenmaal aanwezig in een landschap dan weet de 

boom zich gebruikmakend van de wind makkelijk te 

verspreiden. Een zomereik is waardevol vanwege de eikels 

die in het najaar gretig door gaaien, houtduiven en reeën 

worden verorberd. Maar ook als woning is hij een ‘place to 

be’ voor bijvoorbeeld vleermuizen en uilen.

veilingkistje onder blauwe hemel

Nederlands eerste

Landschapsveiling 

in de Ooijpolder
op zaterdag 15 september 2007 vanaf 14.00 uur 

precies, schrijft de ooijpolder geschiedenis.  

Dan hamert veilingmeester paul Wilbers (tevens 

burgemeester van de gemeente ubbergen) de 

allereerste landschapsveiling van nederland af. 

staand op – hoe kan het ook anders – een veiling-

kistje, temidden van de veilingobjecten. In een 

decor van wuivend maïs, kwetterende vogels, 

meidoornhagen, groen gras en natuurlijk een  

zonnetje, zit ú als publiek én bieder op hooibalen. 

Gespannen als een veertje, om op het juiste  

moment het beslissende bod te kunnen doen…

vanaf…

organisaties achter deze veilingludieke items ter veiling
Naast de landschapselementen passeert een aantal ludieke, 

aan het landschap gerelateerde items de veilinghamer. De 

originelen van de tekeningen die u in deze krant en op de 

website hebt gezien bijvoorbeeld. Gemaakt door ARK-

tekenaar Jeroen Helmer. Schilderijen van kunstenares Ingrid 

Claessen, die woont en werkt in Groesbeek en speciaal voor 

deze veiling een aantal schilderijen maakte, geïnspireerd op 

het landschap van de Ooijpolder (zie www.ingridclaessen.nl). 

Het logo van uw bedrijf op de informatieborden over dit 

project, die blijvend aan de poorten van het veilinggebied 

staan. Ook hierop kunt u overigens voorafgaand aan de 

veiling bieden via www.groenegoededoelen.nl

Fietsen of parkeren
Om auto’s niet de glimmende blikvangers in het landschap te 

laten zijn, verzoeken wij u op de fiets te komen. Mocht u niet in 

de gelegenheid zijn, parkeert u de auto dan op het terrein van 

Zeger Stappershoef aan de Thornse straat. Volgt u de bordjes ter 

plekke.

regionaal comité van aanbeveling
De Veiling krijgt de warme steun van een aantal kopstukken  

uit de regio:

- P.G.I. Wilbers, burgemeester gemeente Ubbergen

- G.E.W. Prick, burgemeester gemeente Groesbeek

- Mevr. A. Vermeulen, burgemeester gemeente Millingen a/d Rijn

- Dhr. A. Lansink, voorzitter bestuur Gelderse Milieufederatie

- Johan van der Gronden, directeur Wereld Natuurfonds

- Gert Nieuwboer, commercieel directeur SNP Natuurreizen

Blik op de toekomst
De landschapsveiling in de Ooijpolder is de eerste van een reeks 

veilingen die Triple E in samenwerking met andere partijen 

organiseert om natuur en landschap in Nederland te behouden. 

De volgende landschapsveiling vindt plaats op het Limburgse 

plateau van Margaten. En in de toekomst veilen we ook het 

veenweidelandschap. Hier geen heggen, maar wel een prachtige 

horizon. Rust, ruimte, ongeschonden landschappen, duisternis: u 

treft het de komende jaren bij onze veilingen aan! De boer biedt 

zijn elementen ter veiling aan, u biedt voor het behoud ervan en 

de veiling biedt daarmee perspectief voor het behoud van natuur 

en landschap. Wie biedt meer? 

Voor meer info: Marieke Reisinger (ARK)  06-28272473 of Tiny 

Wigman (Via Natura) 06-5379224.

Wat staat er op het program?

Voorafgaand aan de veiling wandelen we in groepjes door 

het gebied. Zodat u de te veilen stroken, hagen en heggen 

onder de loep kan nemen. 

14.00 uur  aankomst bij thornsestraat en wandeling 

 naar veilinglocatie (zie kaart pagina 5) 

14.30 uur  Glaasje ooijsap

14.45 uur  veilingmeester paul Wilbers opent de veiling

15.30 uur  Einde veiling en borreltje

16.00 uur  naar huis

beek ubbergen

ubbergen

persingen
Thornsestraat

Nieuwe Ubbergseweg

Nieuwe Rijksweg

Het Meer

zomereik

wilde appel

hondsroos

Persingen  

en Nijmegen  

in de verte

ingrid claessen

Meer informatie op www.groenegoededoelen.nl
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