Prijswinnaar domein Landelijk gebied: Ooijpolder (Gelderland)
De Ooijpolder is mede door het noeste werk van Tiny Wigman een nationaal voorbeeldgebied
voor natuurvriendelijke landschapsontwikkeling. Terwijl de boeren nog altijd een boterham in
de Ooijpolder kunnen verdienen. Tiny Wigman en Henk-Jan Kooij zijn beiden betrokken bij Via
Natura, een onafhankelijke stichting in de gemeente Berg en Dal, die zich inzet voor
landschapsontwikkeling in de Ooijpolder. Het resultaat wordt steeds zichtbaarder. Kooij: “Wat
wij hier hebben gedaan, is het herstellen van structuren in het boerencultuurlandschap.”
Sinds 2011 worden in de Ooijpolder planten en dieren gemonitord. Daarnaast worden al meer
dan dertig jaar broedvogels geteld. De soortenrijkdom van planten en veel ongewervelde
dieren is in het gebied sterk toegenomen, maar uitsluitend in de groene stroken, niet in de
landbouwpercelen zelf.
Van de 500 ha van de polder is inmiddels 25 ha omgevormd tot natuurstroken, die het voor
insecten, vogels en zoogdieren mogelijk maken om van het ene naar het ander gebied te
trekken. Zo is een natuurlijk netwerk ontstaan dat de Nijmeegse stuwwal en de uiterwaarden
van de Waal met elkaar verbindt. De kamsalamander, de gouden sprinkhaan en de
moerassprinkhaan, bedreigde soorten, hebben de weg naar de Ooijpolder gevonden. Steeds
meer natuurzoekers uit de stad ook.
Voor Tiny Wigman is het succes van de landschapsverbetering in de Ooijpolder voor een groot
deel toe te schrijven aan het werken aan een vertrouwensband met de professionele gebruikers
van het landschap, de agrariërs. “Als je de boeren meekrijgt, dan kun je geweldige stappen
maken”, zegt ze. “Boeren hebben respect voor de natuur en hebben net zo goed zorgen over
het milieu. Je moet samen problemen oplossen. Wij hebben lange contracten met boeren,
perioden van 30 jaar. Doel van destijds: de Ooijpolder met een groenblauwe dooradering in het
agrarische gebied inrichten. Dát was de visie, daar hebben we altijd aan vastgehouden. Een
fijnmazig natuurnetwerk om de structuren in het landschap te herstellen”.

