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Ooijpolder
Casus

Kadastraal nummer

In en rond Nijmegen zijn veel initiatieven op het gebied van alternatieve landbouw, gemeenschapslandbouw, stadslandbouw,
ketenverkorting, andere distributievormen, enz. De gemeente Nijmegen voert op dit gebied een actief beleid. Een aantal deelnemers van Land van Ons uit Nijmegen en omgeving is op dit gebied actief en zoekt tegelijkertijd naar wegen om de kwaliteiten van
de Ooijpolder te behouden en versterken. Zij hebben daarbij hun oog laten vallen op de veehouderij, gevestigd in hoeve ‘Nieuw
Zeeland’. Dit bedrijf is ruim 74,56 ha groot en biedt tal ontwikkelingsmogelijkheden. Zij hebben samenwerking gezocht met Land
van Ons voor de verwerving van dit bedrijf.
Millingen E 206
Millingen E 208
Millingen E 209
Millingen E 251
Millingen E 259

Kaartbeelden

www.google.com/maps (omgeving)

www.google.com/maps (ingezoomd)

www.kadastralekaart.com

www.pdok.nl (open topo)

Sfeerbeelden
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Gebiedsontwikkeling
www.topotijdreis.nl

Ruimtelijke analyse Ooijpolder

1850

1875

1900

1925

1950

1975

3

Ooijpolder

2000

Beschrijving historische ontwikkeling
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heden
Al begin 19e eeuw heeft de Waal ten oosten van Nijmegen min
of meer haar huidige loop met twee enorme bochten. Ter
hoogte van Millingen splitst de Rijn zich af. De hoeve Zeeland,
halverwege Millingen en Leuth, staat al op de kaart. (Zie afb. 1.)
De Ooijpolder en de Millingerwaard worden gekenmerkt door
talrijke dijken, wielen en weteringen. Al in de 13e eeuw legden
de bewoners dijken aan om het water bij de dorpen weg te
houden. Eerst deed elk dorp dat voor zich; later werden de
dijken met elkaar verbonden. De wielen zijn gaten, ontstaan als
gevolg van dijkdoorbraken. De weteringen zijn waterlopen die
gegraven zijn om het water af te voeren, dat in de natuurlijke
kommen in het landschap bleef staan.
In de jaren ’70 van de vorige eeuw waren er plannen om de
bochten in de Waal ten oosten van Nijmegen recht te trekken.
Deze plannen stuitten op groot verzet van de bewoners van de
Afbeelding 1 Kaart uit begin 19e eeuw
Ooijpolder en de Millingerwaard. Zij zouden daardoor immers
op een ‘eiland’ komen te wonen. Ook de in die jaren opkomende natuurbeweging was fel gekant tegen de plannen. Zij vreesden
voor een ernstige aantasting van de hoge natuurwaarden, die al honderden jaren kenmerkend waren voor het gebied. De plannen
zijn uiteindelijk afgeblazen.
Op de kaart van 1850 zijn aan Nederlandse zijde van de grens drie hoeves zichtbaar: hoeve Groot Zeeland (eerder hoeve Zeeland)
en hoeve Klein Zeeland (beide aan de weg van Leuth naar Millingen) en iets naar het westen hoeve Biesterveld. Het gebruik van de
percelen is wisselend. De meeste tijd zijn zij in gebruik als grasland en akkerland (vooral groenteteelt). Bij alle drie de hoeves is op
de kaart een kleine boomgaard zichtbaar. Vanaf 1900 vindt er op grotere schaal fruitteelt plaats. Op de kaart is dan op een perceel
tegenover de hoeve Klein Zeeland de eerste grotere boomgaard zichtbaar. Rond 1980 lijkt de fruitteelt over haar hoogtepunt heen.
De boomgaarden verdwijnen geleidelijk aan weer uit het landschap.
Tot 1972 blijft de kavelstructuur in het gebied vrijwel onveranderd. Daarna vinden er regelmatig herverkavelingen plaats. Vanaf
1995 gaan deze herverkavelingen gepaard met schaalvergroting van het bedrijf, dat gevestigd is op hoeve Nieuw Zeeland. Op de
kaart is vanaf 1977 een uitbreiding van het bedrijf zichtbaar met wat nu de grote schuur is. In 1989 krijgt deze de huidige omvang.
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Basisregistratie gewaspercelen
Geteelde gewassen in de afgelopen jaren

In 2011 ontstaat ten zuiden van Nieuw Zeeland De Bencke. Daarbij vindt wederom een herverkaveling plaats. In 2019 wordt een
deel van het kavel van De Bencke (weer) aan Nieuw Zeeland toegevoegd.
De kleiwinning ten behoeve van de baksteenindustrie is voor het eerst zichtbaar op de kaart van 1957. Deze heeft zowel binnen- als
buitendijks plaatsgevonden. De kleigaten werden grote waterplassen. De meeste daarvan zijn eind 20e eeuw omgevormd tot
natuurgebieden. Bij hoeve Biesterveld rukt de zandwinning rond 1995 op tot aan de Zeelandsestraat, om Klein Zeeland heen.
De groene percelen zijn in gebruik als grasland. Op de gele
percelen, behorend bij hoeve Nieuw Zeeland is de afgelopen
drie jaar mais geteeld. Op het zuidelijke gele perceel stonden in
2017 bieten.

www.kadastralekaart.com

Adres
Perceeloppervlakte
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Zeelandsestraat 69, 6566 JA Millingen aan de Rijn
Millingen E 206 groot 21.64.20 ha
Millingen E 208 groot 0.05.55 ha
Millingen E 209 groot 27.44.00 ha
Millingen E 251 groot 22.23.55 ha
Millingen E 259 groot 3.19.25 ha
Totaal
74.56.55 ha
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www.ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan
Status bestemmingsplan

Bestemming
(links verwijzen naar toelichting op internet)
Toelichting op bestemming
Structuurvisie
Korte samenvatting

Provinciaal beleid
Rijksbeleid
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Bestemmingsplan Buitengebied Millingen aan de Rijn 2007.
Onherroepelijk vastgesteld op 28-12-2007. Het bestemmingsplan is niet digitaal beschikbaar. Het is verouderd en had drie jaar
geleden al herzien moeten zijn. Vermoedelijk is de herziening bij de gemeentelijke herindeling van Millingen aan de Rijn met BeekUbbergen en Groesbeek tussen de wal en het schip geraakt. Verwacht mag worden, dat er bij herziening van het bestemmingsplan
ten aanzien van de percelen weinig zal veranderen.
De bestemming is agrarisch met landschappelijke en recreatieve potenties. De groene randen zijn ‘waardevolle landschapselementen’. De verticale arcering heeft de bestemming ‘agrarisch bouwblok’.
Zie bijlage.
Structuurvisie Gemeente Millingen aan de Rijn 2025, vastgesteld op 29-01-2013
De gemeente streeft naar behoud en versterking van natuurlijke en landschappelijke waarden binnen de context van een dynamisch
en vitaal platteland.
De gemeente Berg en Dal (fusiegemeente van Millingen aan de Rijn, Beek-Ubbergen en Groesbeek (2014)) heeft een voorbeeldenboek vastgesteld met voorwaarden, waaronder in het landelijk gebied ontwikkelingen mogen plaatsvinden. Bij het ontwikkelen van
plannen voor de percelen is dit een belangrijk document.
In de Structuurvisie van de provincie Gelderland wordt het binnendijkse deel van de Millingerwaard aangemerkt als ‘waardevol
landschap’ (legenda bijbehorende plankaart). Het buitendijkse deel maakt deel uit van de EHS. De actualisatie van de
Omgevingsverordening Gelderland bevat voor dit gebied geen bijzonderheden.
Geen bijzonderheden.
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Algemene Hoogtekaart Nederland
ahn.arcgisonline.nl
Schaduwkaart

schaduwkaart – maaiveld

schaduwkaart – ruw

blauw-groen-oranje dynamisch – maaiveld

blauw-groen-oranje dynamisch – ruw

Hoogtekaart
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Reliëf

reliëf AHN3
www.dinoloket.nl
Bodemkaart (ondergrondmodellen)
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Kalkloze ooivaaggronden; zware zavel en lichte klei
Kalkloze ooivaaggronden; lichte zavel
Kalkhoudende poldervaaggronden; zware zavel en
lichte klei, profielverloop 5
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Ondergrondgegevens (boormonsterprofiel)

Bodemkwaliteit
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Lithologie:

klei
zand midden categorie
zand grove categorie

Op Bodemkaart zijn verschillende plekken aangewezen, waar
op grond van historische gegevens nader onderzoek vereist
is, voordat er werkzaamheden verricht gaan worden. Er zijn
in het verleden twee sloten gedempt. Ter plaatse van De
Bencke hebben diverse activiteiten (waaronder opslag van
landbouwgif) plaatsgevonden, die mogelijk tot bodemverontreiniging hebben geleid. Bij de woning was ooit een ondergrondse opslagtank aanwezig (uitsnede). Deze is echter
volledig verwijderd (dus niet volgestort met zand).
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Luchtkwaliteit
Algemene luchtkwaliteit

Peildatum 29-12-2020
Luchtkwaliteitsindex
1,5 – 2,0 goed
2,5 – 2,5 goed

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide (mg/m3)
15 – 20 goed
25 – 25 goed

Fijnstof

Fijnstof (mg pm10/m3)
10 – 15 goed
15 – 20 goed

www.pdok.nl
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Beschermde gebieden
Cultuurhistorisch GIS
Habitatrichtlijn –
verspreidingsgebied van habitattypen
Habitatrichtlijn verspreiding van soorten
Vogelrichtlijn
Toeristische routes

De percelen liggen in door de provincie Gelderland beschermd gebied.
De percelen liggen binnen nationaal erkende landschappen.
De percelen liggen in het Midden-Nederlands rivierengebied (beschermd cultuurhistorisch erfgoed)
Geen bijzonderheden.
Niet onderzocht. Voor dit tijdsbestek te omvangrijk. Een globale scan op www.waarneming.nl levert op en in de directe nabijheid
van de percelen o.a. op: raaf, groene specht, blauwe kiekendief, zwarte roodstaart, paapje en tapuit.
Geen bijzonderheden. Nader onderzoek vereist.
Het Pieterpad loopt langs de percelen (pad langs de Zeelandse Wässerung). Het fietsnetwerk Arnhem-Nijmegen komt over de
Zeelandsestraat.

Natuurbeheerplan Gelderland

Waterschap
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De percelen vallen niet onder het natuurbeheerplan van de provincie Gelderland. De zandafgraving tegenover de percelen heeft de
functie N04.02 Zoete Plas en het bos eromheen is N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos. Het licht groene vlekje linksonder op de
afbeelding is N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.
Natuuronderzoekers verwachten, gelet op de wijze waarop het verspreidingsgebied zich ontwikkelt, dat op vrij korte termijn de
goudjakhals of wel ‘rietwolf’ zich in Nederland zal vestigen. In tegenstelling tot de wolf, die terug is van weggeweest, zou de goudjakhals voor Nederland een geheel nieuwe soort zijn. De verkoper neemt de goudjakhals regelmatig op de percelen waar.
Op het menu van de goudjakhals staan kleine dieren (hazen, konijnen, mollen enz.). Bij een van zijn/haar bezoeken aan ons land
heeft de goudjakhals eens een schaap doodgebeten. Dat is voor de goudjakhals een zeer ongebruikelijke prooi. Vermoedelijk heeft
het dier het schaap tot prooi gemaakt bij gebrek aan kleine dieren.
Door het beheer van de percelen (ook) te richten op herstel van het bestand aan kleine dieren zou de introductie van de goudjakhals in ons land bevorderd kunnen worden. Mogelijk kunnen de percelen hiervoor t.z.t. de status N12.02 Kruiden- en faunarijk
grasland en/of N12.05 Kruiden- of faunarijke akker krijgen.
Waterschap Rivierenland
Op de website staan voor de percelen geen bijzonderheden.
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Potentieel beheer
Conclusie op grond van bovenstaande informatie

Nader in te vullen door de vrijwilligers van Land van Ons in Nijmegen e.o. Zie ook bij Natuurbeheerplan Gelderland.
Op grond van bovenstaande informatie zijn er geen belemmeringen voor de aankoop van de percelen door Land van Ons.
Aandachtspunt is wel de mogelijke bodemverontreiniging op een paar plekken. Bij aankoop zal de eigenaar moeten verklaren, dat
de percelen schoon zijn. Voor het geval naderhand mocht blijken, dat dit niet het geval is, zal er in de koopovereenkomst de
clausule opgenomen moeten worden, dat de eigenaar de kosten van sanering zal dragen.
Er zijn geen belemmeringen voor realisatie van de doelstellingen van Land van Ons.
Er zijn geen ontwikkelingen voorzien, waardoor dit op termijn anders zou zijn.

Rapporteur: Henk Verschoor, Doesburg, 10 mei 2021
Disclaimer
Bij het samenstellen van deze rapportage is zeer zorgvuldig gewerkt. Mocht de rapportage op onderdelen onjuist of onvolledig zijn, dan kan de rapporteur hier niet op worden afgerekend.
Toelichting op versies
V01 Oorspronkelijke document (d.d. 29-12-2020)
V02 Correctie kadastrale percelen (d.d. 2-2-2021)
V03 Aanvulling Natuurbeheerplan provincie Gelderland en goudjakhals (d.d. 15-4-2021)
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Samenvatting Bestemmingsplan Buitengebied Berg en Dal 2007
De als “Agrarisch gebied met landschappelijke en recreatieve potenties” op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd voor:
· agrarisch (bedrijfsmatig) grondgebruik;
· agrarisch hulpbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “agrarisch hulpbedrijf”;
· een niet agrarische nevenactiviteit; uitsluitend ter plaatse van de betreffende aanduiding op de plankaart;
· water en groenvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding “water” op de plankaart;
· de ontvangst, berging en/of afvoer van water, de bescherming, het beheer en het onderhoud van de watergang;
· behoud en ontwikkeling van landschappelijke waarden;
· behoud en ontwikkeling van de waardevolle landschapselementen ter plaatse van de aanduiding “waardevol landschapselement“;
· behoud van de op de plankaart van de pollen ter plaatse van de aanduiding “pol”;
· behoud en ontwikkeling van recreatieve waarden;
· behoud van de archeologische waarden;
· een modelvliegterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “modelvliegsport”;
· een schutterijterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “schutterijterrein”;
· een trekkershut, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “trekkershut”;
· paden en landwegen;
· bestaande perceelsontsluitingen;
· voorzieningen van openbaar nut;
een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.
3.2. Nadere detaillering van de doeleinden
a. Binnen de bestemming “Agrarisch gebied met landschappelijke en recreatieve potenties” is het beleid primair gericht op het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor een
duurzame en concurrerende landbouw; het agrarisch grondgebruik weegt het zwaarst binnen deze bestemming. Daarnaast wordt gestreefd naar het beschermen van de lokaal
aanwezige landschappelijke en recreatieve waarden alsmede het verder ontwikkelen van deze waarden. De bescherming van de archeologische waarden vormt een belangrijke
randvoorwaarde voor de agrarische, landschappelijke en recreatieve ontwikkeling.
b. Voor zover de gronden zijn aangegeven met de aanduiding "watergang" zijn de bestaande watergangen uitsluitend bestemd voor waterhuishoudkundige doeleinden. De gronden
gelegen binnen een strook van 4 m aan weerszijden van de watergangen zijn mede bestemd voor beheer en onderhoud van de watergang.
c. Agrarische bedrijven zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding "agrarisch bouwblok" op de plankaart.
d. Per op de plankaart aangegeven agrarisch bouwblok is maximaal één agrarisch bedrijf toegestaan. Agrarische bouwblokken die blijkens de plankaart met elkaar gekoppeld zijn,
worden tezamen beschouwd als één bouwblok en dus als één bedrijf.
e. Glastuinbouwbedrijven zijn niet toegestaan.
f. Per agrarisch bedrijf is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat binnen het agrarisch bouwblok met de aanduiding “2e bedrijfswoning” 2 bedrijfswoningen
zijn toegestaan;
g. Voorts is ten dienste van het agrarisch bedrijf detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit toegestaan; daarbij mag het enkel gaan om detailhandel in agrarische producten die op
het eigen bedrijf of in de directe omgeving daarvan zijn geproduceerd en/of agrarische producten die op het eigen bedrijf en/of in de directe omgeving daarvan op een ander
agrarisch bedrijf zijn bewerkt. Maximaal mag 25 m2 vloeroppervlak voor deze detailhandelsactiviteit worden aangewend.
h. Een nietagrarische nevenactiviteit naast de agrarische bedrijfsvoering is toegestaan uitsluitend ter plaatse van de specifiek daartoe aangeduide percelen. Bij het betreffende
agrarische bedrijf is uitsluitend die nietagrarische activiteit toegestaan, welke voor het betreffende perceel is aangeduid in de onderstaande Staat van niet agrarische
nevenactiviteiten, waarbij het genoemde vloeroppervlak voor deze agrarische nevenactiviteit niet mag worden overschreden.
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