
Visie Living lab en Grip op biodiversiteit 

• Kwaliteit biodiversiteit als gevolg van aanpak netwerk groenblauwe dooradering
en financiering (2010 – 2020) krijgt wetenschappelijke onderbouwing.

• Extra impuls en opschaling pilots project Grip op biodiversiteit. Accent op 
insectenonderzoek in randen en percelen in overleg met agrariërs. 

• Leren van boerenpraktijk/onderzoeken elders tgv van gerichte acties in ons 
gebied (geen lapmiddelen maar wezenlijke aanpak in de hele keten)

• Projectvoorstellen uitwerken ism. Agrariërs, ZLTO en Ploegdriever voor 
programma natuurinclusieve landbouw provincie. (actieplan natuur en milieu is 
penvoerder en er blijkt voldoende financiële ruimte)

• Verdieping thema’s zoals bodemverbetering, inzet kruidenrijk grasland, vervolg 
praktijk Bokashi, monitoren experimenten vanuit de boerenpraktijk

• Het betrekken van inwoners/consumenten met kennis over biodiversiteit en 
transitie landbouw





Opgaven en suggesties onderzoek living lab 

• Ecologisch, economisch en sociaal onderzoek resultaten 
landschapsontwikkeling Ooijpolder (2010 – 2020)

• Voorwaarden voor opschaling gbd naar Duffelt en andere gebieden

• Op basis van onderzoek watersysteem Erlecomse polder, modern 
waterbeheer onderzoeken voor natuur, akkerbouw en veeteelt

• Onderzoek naar communicatie en voorlichting over transitie 
landbouw en agrariërs en inwoners/Nijmegenaren betrekken 

• Onderzoek impact van actuele ontwikkelingen zoals zonnevelden op 
natuur en samenleving én kansen voor duurzaam natuur- en 
landschapsbeheer





Nieuwe kansen voor het gebied

• Projectvoorstellen uitwerken ism. agrariërs van de pilot, ZLTO en Ploegdriever
voor programma biodiversiteit provincie. (natuur en milieu is penvoerder en er 
blijkt voldoende financiële ruimte)

• Agrariërs motiveren om mee te doen vanuit respect voor hun positie maar ook 
het besef dat het moet

• Ambitie om de gebiedsopgaven (vitale natuur, landschap met hoge biodiversiteit, 
visie op kringlooplandbouw op gebiedsniveau )met alle partijen die daarbij nodig 
zijn concreet te maken en de uitvoering in gang te zetten.  

• Werken aan soms kleine stappen met een heldere stip op de horizon

• De lat hoog leggen en houden


