Regiosafari door de gemeenten Berg en Dal en Heumen
Datum en tijdstip: maandag 19 september van 12 tot 17 uur
Startlocatie: Nederlands Wijnbouwcentrum, Bredeweg 2 Groesbeek

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een ‘ontspannen’ groene safari door de
gemeenten Berg en Dal en Heumen. In beide gemeenten zijn in meerdere gebieden al flinke
stappen gezet om de traditionele landbouw om te vormen tot een vorm van landbouw die
een belangrijke bijdrage levert aan natuurontwikkeling, landschappelijke kwaliteit,
biodiversiteit en korte productieketens. Ook krijgt u een beeld bij het verdienmodel dat daar
achter zit.
Wij starten om 12 uur in het Nederlands Wijnbouwcentrum in Groesbeek waar u een lunch
met streekproducten krijgt voorgeschoteld. Hierna bezoekt u diverse locaties in beide
gemeenten (zie hieronder) en krijgt u ter plekke uitleg van initiatiefnemers en experts. Wij
sluiten om 16.30 uur af met een borrel in het landbouwgebied de Kop van Malden en u wordt
om 17 uur teruggebracht naar de startlocatie.
Wij hopen ook u dus op 19 september te mogen begroeten!

Aanmelden onder vermelding van “eetwensen” s.v.p. uiterlijk vrijdag 26 augustus via
carine.schuring@groenemetropoolregio.nl
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Tour door de Ooijpolder
Tijdens een bustocht door de Ooijpolder krijgt u uitleg over 2 unieke projecten die spelen in
het gebied.
Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap geeft een toelichting op het
Voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek. In dit project hebben grondeigenaren vele
kilometers aan nieuwe landschapselementen aangeplant in de Ooijpolder en beheren die
ook. In ruil daarvoor krijgen ze een vergoeding voor de aanplant, de ingebrachte grond en
het beheer voor een periode van 30 jaar.
Huub Ploegmakers van de Radboud Universiteit geeft uitleg over het Living Lab OoijpolderGroesbeek. Dit grootschalige onderzoek wil kijken hoe je de succesvolle samenwerking in
het Voorbeeldgebied kunt opschalen. Hoe kun je de biodiversiteit in landbouwgebieden
vergroten, tegelijkertijd gezonde economische verdienmodellen ontwikkelen en draagvlak
verkrijgen?
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Kennismaking met de Kop van Malden
De Kop van Malden is gelegen in het groene gebied tussen Malden en Nijmegen. Hier is
onder deze naam een bijzonder samenwerkingsverband van een 9-tal initiatieven ontstaan
waar wordt gewerkt aan een ‘herstellende’ landbouw met oog voor bodemleven en
biodiversiteit. U bezoekt landgoed Grootstal en meer in het bijzonder de regeneratieve
boerderij Bodemzicht die hier gevestigd is.
Kien van Hövell tot Westerflier van Landgoed Grootstal heet u welkom in het
LandgoedLAB. Zij vertelt u meer over de vernieuwende initiatieven in de Kop van Malden en
wat hen bindt. Het LandgoedLAB kent een uniek ontwerp en is ontstaan uit de
samenwerking tussen Grootstal en het Kandinsky College.

Anne van Leeuwen, de boerin van Bodemzicht, neemt u mee naar buiten om haar bedrijf te
laten zien. Zij vertelt daarbij over de landbouwmethode, het herstel van de bodem en
waarom dit belangrijk is voor het klimaat en de biodiversiteit. Ook de bedrijfseconomische
kant komt aan bod. Wat is de rol die Bodemzicht kan spelen in de landbouwtransitie?

