
Een publiekswandeling door voorbeeldgebied 
landschapsontwikkeling Ooijpolder 

 
Afgelopen zondag 4 september was er een wandeling georganiseerd door de Flora- en 
Faunawerkgroep Gelderse Poort samen met Via Natura en De Ploegdriever. Hier waren 12 mensen 
op af gekomen. Tijdens deze wandelexcursie werd er stil gestaan bij de inrichting van de 
voorbeeldgebieden, het beheer van de landschapselementen en de aanwezige planten en dieren en 
het ontwikkelingsperspectief. De landschapselementen variëren van ruige greppels, 
natuurvriendelijke oevers, struweelhagen en graskruidenstroken tot combinaties hiervan. 
Resulterend in 6-15 meter brede stroken, waardoor een ecologisch netwerk ontstaat. Met de 
grondeigenaren worden/zijn beheercontracten afgesloten voor een periode van 30 jaar. Het netwerk 
krijgt daardoor een duurzaam karakter en maakt het voor planten en dieren gemakkelijker om over 
te steken naar de uiterwaarden en de stuwwal. 
 
Arno van der Kruis van Via Natura vertelde de deelnemers het een en ander over het beheer van de 
net ingerichte verbindingszones en wat er nog zoal te gebeuren staat. De wandeling ging langs een 
natuurvriendelijk gemaakte slootoever langs de Persingse straat richting de Kouwedijk. Onderweg 
werden er de nodige leuke flora- en faunawaarnemingen gedaan van o.a. Moeraswespenorchis, 
Blaaszegge, Kruipwilg, Moeraszuring, Goudzuring, Rechte rus, Ruw Walstro, Kleine watersalamander, 
libellenlarven, Tengere grasjuffer en Moerassprinkhaan. Een deel van planten was afkomstig uit hooi 
van de Staddijk wat ter plaatse was uitgestrooid. Andere planten waren uit de aangesneden 
zaadbank omhooggekomen. Een deel van de fauna was vermoedelijk al aanwezig in de sloten voor 
de aanleg van de verbindingszone voordat wij er een kijkje gingen nemen. 
 

  

Langs een natuurvriendelijk gemaakte oever  Bij een net gegraven poel 

 

 
Door ruigte naar de Kouwedijk    Bij de verbindingszone langs de Kouwedijk 



De wandeling werd afgesloten bij het gebiedje ‘De Brabander’ langs de Leuthse straat. Hier ligt al een 
paar jaar oude poel met hieromheen interessante flora groeiend. 
 
 

  
Tengere grasjuffer, verspreidt zich via verbindingszone          Moerassprinkhaan in sloot langs Kouwedijk 

 

   
Wespenspin              Graspieper, broedend in verbindingszone langs Kouwedijk 

 
 
Via Natura is het loket voor groenblauwe diensten en werkt samen met Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap, De Ploegdriever, gem. Ubbergen, Waterschap Rivierenland om planvorming en 
beheer in de praktijk op elkaar af te stemmen. De Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort is 
betrokken bij de natuurmonitoring van dit voorbeeldgebied en brengt advies uit over het beheer. 
Het merendeel van de gebieden is zo vlak na de inrichting nog maar heel pril ontwikkeld, maar 
verrassende vondsten van een aantal zeldzame planten en dieren maken duidelijk dat we de 
komende jaren meer kunnen verwachten. 


