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Vereniging Leven met het Land 
is een veelzijdige groep mensen met 
onder andere landbouw-, landschap- en 
voedselbosdeskundigen, biologische tuinders, 
kunstenaars en historici. Zij hebben als doel een 
landgoed voor de 21ste eeuw te ontwikkelen; een 
klimaatbestendige plek waar mensen, planten 
en dieren samenleven in een vitaal landschap. 
Het landgoed zal een voorbeeldfunctie 
hebben in de transitie naar meer biodiversiteit, 
regeneratieve landbouw, circulair ondernemen, 
duurzaam bouwen en vitale gemeenschappen. 
De wooneenheden en gemeenschappelijke 
ruimtes – gebouwd onder Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) - worden in aantal 
en grootte afgestemd op de hoeveelheid 
financiën en mensen die nodig zijn om het 
landgoed te ontwikkelen en te onderhouden. 

ARK Natuurontwikkeling is een non-profit 
organisatie met als doel meer wilde natuur 
in Nederland te ontwikkelen. Wilde natuur is 
natuur die haar eigen gang gaat, natuur die 
zich voortdurend weet aan te passen en natuur 
met een hoge maatschappelijke waarde, ook 
op de langere termijn. ARK zoekt vooral een 
initiërende en katalyserende rol in de beginfase 
van veel projecten. Ze creëert voorwaarden voor 
spontane, gebiedseigen, natuurlijke processen 
en laat het beheer en de verantwoordelijkheid 
vervolgens over aan bestaande grondeigenaren.



  Introductie

Vereniging Leven met het Land en ARK 
Natuurontwikkeling gaan samen op in de 
ontwikkeling van een landgoed voor de 21ste 
eeuw in de gemeente Berg en Dal. 

Er doet zich momenteel de uitzonderlijke kans 
voor om gezamenlijk 25 hectare aan te kopen. 
Natuurgronden, agrarische gronden en een 
groot erf met veel verschillende opstallen 
vormen op dit moment manege De Kleverbergh 
in Erlecom. Tot voor dertien jaar was dit een 
levendige paardensportonderneming. Het 
areaal is aaneengesloten en dankzij de rust en 
ontoegankelijkheid heeft met name het achterste 
gedeelte met de Ooijse Graaf een ongekende 
(potentiële) natuurwaarde. De manege is 
gebouwd op de restanten van steenfabriek De 
Bouwkamp II, die is gebouwd op de plek van 
boerderij De Nieuwe Kleverburg, die weer is 
gebouwd op de restanten van het versterkte huis 
De Kleverburg. Een plek met een bijzonder rijk 
gelaagde geschiedenis dus. 

Nu de locatie verkocht wordt, krijgen ARK en 
Leven met het Land de unieke kans om voort te 
bouwen op deze geschiedenis en een nieuwe 
laag toe te voegen. Ze willen dat doen op 
een wijze waarmee optimaal beantwoord 
wordt aan beleidsdoelen, de maatschappelijke 
vraagstukken van deze tijd en lokale behoeften en 
wensen. Op innovatieve wijze willen zij doelen 
met betrekking tot het ontwikkelen van robuuste 
natuur, regeneratieve landbouw, herstel van de 
biodiversiteit, klimaat, duurzame bouw, nieuwe 

woonvormen, lokaal ondernemerschap en 
burgerparticipatie vertalen naar deze plek. 

Met voorliggend document als deel van een 
principeverzoek, vragen we de gemeente 
Berg en Dal of deze de transformatie van 
De Kleverbergh wil faciliteren. Samen 
met omwonenden, lokale organisaties en 
ondernemers wordt straks gewerkt aan landgoed 
De Kleverbergh waar natuurontwikkeling, 
voedselproductie, woningbouw en 
ondernemerschap onderdeel zijn van een 
levend landschap dat deels ook een publieke 
functie heeft. Een landschap waarin de ruimtelijke 
grenzen tussen genoemde functies vervagen 
omdat ook wonen en landbouw natuurinclusief 
en regeneratief gebeurt. De historie van de plek 
wordt leesbaar gemaakt en is inspiratie voor 
nieuwe toevoegingen. Op deze manier ontstaat 
een waardevolle invulling van een cruciale 
schakel in het herstel van het Ooijse Graaf 
gebied. Lokaal ondernemerschap op en rond het 
landgoed draagt bij aan de economische vitaliteit 
van het gebied. 

Zo kunnen we met elkaar werken aan een 
voorbeeld voor transitie naar regeneratieve 
natuur, landbouw en woningbouw, met respect 
voor onze voorouders én voor de generaties die 
na ons komen. 
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  Samenwerking

In 2019 kon ARK het verdroogde en verwaarloosde 
rietmoeras, tevens Natura2000 gebied, in de zuidoost 
hoek van de Ooijse Graaf kopen. Dit was een 
logische stap na de natuurontwikkeling door ARK in de 
naastgelegen Millingerwaard. De bijbehorende boerderij 
kon verkocht worden aan het echtpaar Saris-van Pelt. 
Met hen is ARK gaan samenwerken met als gezamenlijke 
doelen herstel van het rietmoeras en omvorming van de 
landbouwpercelen bij de boerderij naar natuur. Door 
deze samenwerking is daar nu nieuwe natuur gekomen 
die mooi aansluit op het herstelde rietmoeras.

Een nieuwe kans voor natuurontwikkeling in de Ooijse 
Graaf deed zich voor toen in 2021 manege de 
Kleverbergh te koop kwam. Voor deze locatie gold 
eveneens dat de voor natuurontwikkeling belangrijke 
weilanden achter de manege alleen gekocht konden 
worden samen met de gebouwen. Gelukkig konden we 
hiervoor ook weer een goede partner vinden in de vorm 
van Vereniging Leven met het Land. De doelen van LmhL 

en ARK bleken goed op elkaar aan te sluiten. Samen 
konden we de koopovereenkomst aangaan. De leden 
van de vereniging zijn zeer serieus wat betreft hun doelen 
en werken hard aan realisatie. Tevens investeren zij 
financieel veel. ARK en LmhL hebben een overeenkomst 
gesloten dat zij in samenwerking het geheel gaan 
ontwikkelen. 

De doelen van ARK voor de door haar te verwerven 
percelen zijn:

 ▶ Handhaving van de (natte) natuur die reeds 
aanwezig is. Mogelijk kan deze natuur verder 
versterkt worden door verhoging van het 
grondwaterpeil.

 ▶ Omvorming van landbouwpercelen naar natuur 
passend bij de omstandigheden terplekke. Gekeken 
zal worden naar de bestemming ‘Ganzen- en 
weidevogelrustgbeid’, maar ook naar de mogelijkheid 
om natte natuur toe te voegen op de lage delen.

 ▶ Indien mogelijk ruiling van een gedeelte met 

laaggelegen landbouwpercelen elders. Omvorming 
van deze percelen naar natuur kan verhoging van 
het waterpeil mogelijk maken (met gelijkblijvende 
omstandigheden voor woningen). Dat zal de natuur 
en de overige landbouw in de Ooijse Graaf ten 
goede komen, mede gelet op de klimaatverandering.

Voordat ARK haar doelen kan gaan realiseren zijn 
eerst de volgende stappen nodig: nadere bestudering 
natuurvorming, werken aan het mogelijk maken van 
verhoging grondwaterpeil door waterschap Rivierenland, 
het verkrijgen van fondsen voor de inrichtingskosten (reeds 
voorbesproken met de provincie), overleg met eigenaren 
van beoogde landbouwpercelen over mogelijke ruiling.

Door de samenwerking zal op deze plek een 
waardevolle combinatie ontstaan van klein, ecovriendelijk 
wonen aan de dijk met regeneratieve landbouw 

Natuurwinst door samenwerking tussen ARK Natuurontwikkeling en Vereniging Leven met het Land
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  Ontwikkelingslijnen

Onze ambitie is om vier ontwikkelingslijnen integraal 
te ontwikkelen op de locatie. Alle vier zijn nodig om 
antwoord te geven op urgente maatschappelijke 
opgaven in de Gemeente Berg en Dal en breder. 
Iedere ontwikkelingslijn maakt de ander mogelijk, ze zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Ambities

1 – biodivers landschap
We zetten in op een vruchtbare en levende bodem, het terugbrengen van een 
natuurlijke balans en veerkracht, het vergroten van de biodiversiteit en het dempen 
van de effecten van klimaatverandering. 

2 – natuurinclusieve landbouw
Met voedselproducerende ecosystemen geven we het thema gezond, lokaal 
voedsel een toonaangevende rol. Er is ruimte voor eenjarige groenten tot 
meerjarige vruchten, noten, kruiden en bloemen. 

3 – lokaal en sociaal ondernemen
Het initiatief geeft een positieve impuls aan de dynamiek en leefbaarheid 
van het gebied. Buurtbewoners, lokale ondernemers en kunstenaars 
vinden er ruimte voor ontwikkeling en experiment met oog voor sociale 
verbinding en duurzaamheid. 

4 – ecologisch bouwen 
Behalve voor mensen, bouwen we ook voor planten en dieren. We bouwen 
energieneutraal of -positief, low tech en met gebruik van circulaire, lokale of 
afbreekbare materialen. 
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  Ambities ARK Natuurontwikkeling

ARK heeft voor de Ooijse Graaf de volgende ambities:

 ▶ Het vergroten en versterken van de Ooijse Graaf tot 
een robuuste klimaatbuffer die (1) voor zowel de 
natuur als de landbouw een grotere beschikbaarheid 
van water bij langdurige droge perioden biedt en 
(2) meer ruimte biedt in perioden met hoge neerslag 
en/of hoge rivierafvoeren. De klimaatbuffer moet 
voldoende robuust en omvangrijk zijn om de risico’s 
van zowel watertekort als wateroverlast in de gehele 
Erlecomse polder, en zo mogelijk ook delen van de 
Ooijpolder, wezenlijk te verkleinen. 

 ▶ Het vergroten en revitaliseren van de Ooijse Graaf 
tot robuust, laagdynamisch binnendijks moeras, 
gestuurd door natuurlijke waterstandsschommelingen, 
waarbij rivierkwel zo lang en hoog mogelijk wordt 
vastgehouden. De ambitie is om een proportionele 
bijdrage te leveren aan de doelstelling om tientallen 
hectaren laagdynamisch rietmoeras te ontwikkelen 

in of aangrenzend aan het Natura 2000 gebied de 
Gelderse Poort.

 ▶ Het realiseren van een robuuste natuur- en 
landschapsverbinding vanaf de Waal ter hoogte 
van de Millingerwaard, via de Ooijse Graaf, de 
Querdam en het Wylerbergmeer, naar de stuwwal 
ter hoogte van de gemeenten Nijmegen en Berg 
en Dal, die veilig doorkruisbaar is voor onder meer 
middelgrote zoogdieren als ree, das, otter, wolf, ree 
en op termijn zo mogelijk ook voor grotere herbivoren 
als rund, paard, edelhert etc.

 ▶ Het versnellen en stimuleren van de transitie in het 
agrarisch landgebruik in de Erlecomse polder naar 
een circulaire, natuurinclusieve bedrijfsvoering.

 ▶ Het vergroten van de landschappelijke waarde van 
de Ooijse Graaf als leefomgeving, voor op natuur- 
en of landschapshistorie gerichte recreatie, onder 
meer door vergroting van de toegankelijkheid en 
beleefbaarheid van het gebied.
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  Ambities Vereniging Leven met het Land

Leven met het Land heeft voor De 
Kleverbergh de volgende ambities:

 ▶ Het tot stand brengen van een eigentijds, 
ecocentrisch landgoed door het integraal ontwikkelen 
van een biodivers landschap, het telen van biologisch 
voedsel, het bijdragen aan een lokale circulaire 
economie en een voorbeeld zijn voor ecologisch 
bouwen.  

 ▶ Het ontwikkelen van het landgoed rondom bestaande 
cultuurhistorische elementen zoals de droogschuur, 
voormalige droogkamers/nu manege, oude loco- 
motieven schuur en timmerwerkplaats en voormalig 
locatie van de burcht Kleverburgh.  

 ▶ Gepast rood-voor-rood toepassen door slopen 
van grote delen van de manege en herbestemmen 
van bestaande elementen en nieuwbouw op 
natuurinclusieve en landschappelijke verrijkende 
wijze. 

 ▶ Minder steen, meer woningen. 
 ▶ Op agrarische percelen natuurinclusieve, biologische 

vormen van tuin- en landbouw op commerciële wijze 
inrichten. Bestaande natuurelementen versterken 
in overeenstemming met de ecologische kennis en 
plannen van o.a. Ark.

 ▶ De woningen voor de leden en andere benodigde 
opstallen op het landgoed, worden op een 
natuurinclusieve, toekomstbewuste wijze ge/
verbouwd dmv slim ontwerp en (her)gebruik van 
materialen en grondstoffen om energiepositief te (ver)
bouwen en te wonen. 

 ▶ Op de Kleverbergh herstellen, bevragen en 
verbeelden we een nieuwe relatie met de natuurlijke 
omgeving; op micro en macroniveau. Dit doen we 
door verschillende kunstvormen ruimte te bieden en te 
vervlechten met de overige ambities. 

 ▶ De exploitatie van het landgoed geschiedt d.m.v. 
lokaal en sociaal ondernemen. Het landgoed is 
in dynamische verbinding met de omgeving met 
kansen voor gemeenschapslandbouw, culturele en 
educatieve activiteiten, kleinschalige recreatie en 
(ambachtelijk) ondernemerschap. 

 ▶ Het landgoed deels toegankelijk maken zodat 
mensen uit de omgeving kunnen genieten van hun 
eigen cultuurhistorie en om bij te dragen aan nieuwe 
wandelpaden in de Erlecomsepolder. 

 ▶ Dit alles in afstemming met inwoners van Erlecom, 
het meenemen van behoeften en wensen van 
omwonenden, zodat de ontwikkeling van deze 
locatie ten goede komt aan het hele dorp. 
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  Plangebied

Het gebied ten oosten van Nijmegen heeft een zeer 
dynamisch en divers landschap. Het landschap is constant 
onder invloed van de Waal. Daarnaast heeft het enorme 
hoogteverschillen, gevormd door de stuwwal, de kom, de 
uiterwaarden en de dijken. 

Tot het jaar 1620 was de Ooijse Graaf de hoofdgeul 
van de Waal. In dat jaar werd de zeer lange lus door 
menselijk ingrijpen afgesneden. Daarna heeft het gebied 
zich ontwikkeld tot een steeds verder verlandend 
moerasgebied in de oude rivierarm van de Waal. 

Het plangebied van Vereniging Leven met het Land en 
ARK Natuurontwikkeling ligt deels in deze oude rivierarm 
en vlakbij het buurtschap/dorp Erlecom. Het buurtschap 
Erlecom is gelegen in de Erlecomse polder, omsloten 
door de Erlecomsedam, Erlecomseweg en de Kerkdijk. 
De bebouwing is geconcentreerd aan de Erlecomseweg 
nabij de steenfabrieken.
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  De Kleverbergh
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  De Kleverbergh

Vereniging Leven met het Land zal zich vestigen op het erf van de 
Kleverbergh, gelegen aan de dijk. Het terrein bevindt zich op het voormalige 
steenfabrieksterrein. Hier staan de opstallen van een manege (ca 13 jaar leeg), 
een loods, een bedrijfswoning en diverse gebouwen (en ruïnes) verbonden met 

de steenfabriek, zoals de locomotievenloods, de timmerwinkel, de haaghut en 
de barak. De directe omgeving bestaat uit kleine weidepercelen, houtsingels en 
solitaire bomen. 



11

  Historie rivierengebied

Erlecom behoorde oorspronkelijk tot het aan de overzijde 
van de Waal gelegen dorp Gendt. Door een verandering 
van de rivierloop is de situatie in de 17de eeuw gewijzigd. 
In de Kekerdomse Waard en in de Ooijse Graaf bij de 
Thornsestraat ligt nog een overblijfsel van de Oude Waal.

Erlecom was een heerlijkheid die behalve de buurtschap 
ook nog enige uiterwaarden en verspreid liggende huizen 
omvatte. Later verschafte de steenfabricage belangrijke 
werkgelegenheid.

In de uiterwaarden stond tot in de tweede helft van de 
18de eeuw een versterkt huis, genaamd De Kleverburg. 
Door de buitendijkse ligging werd deze weggespoeld 
door de rivier. 
Later werd er op dezelfde plek een boerderij gebouwd, 
maar ook deze is verdwenen. Nog veel later ontstond hier 
de steenfabriek.

Kortom, de Ooijse Graaf en de Kleverbergh liggen in een 
zeer dynamisch, veranderend gebied waar altijd veel is 
gebeurt. Er wonen al eeuwenlang mensen en heeft ook 
altijd voor veel werkgelegenheid gezorgd.

       1620

       1880

       Huis Kleverburg

       Minuutplan, 1832, boerderij ‘de Nieuwe Kleverburg’, met tuin, boomgaard, 
bouwland en weiland
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  Historie steenfabriek

Op de plek van het huis en later de boerderij, werd in 
1862 de steenfabriek Bouwland II in gebruik genomen. 
Van de rivierklei werden stenen gebakken. De steenfabriek 
was in bedrijf tot 1972. 

Vanaf 1862 ontstond er veel bebouwing met een 
duidelijke bebouwingsrichting, bestaande uit ovens, 
droogschuren/haaghutten, werkplaatsen en opslag. Een 
klein deel van deze bebouwing is nog steeds aanwezig 
op het terrein, zoals het voormalige kantoor, de smidse, 
locomotievenschuur, paardenstalling, de timmerwinkel, 
een haaghut en een serie droogkamers.

       1965

       1870

       2021

       1930
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  Cultuurhistorie

 
Op de Kleverbergh zijn nog restanten van de steenfabriek 
met cultuurhistorische waarde zichtbaar. 
Een deel van de manege bestaat uit de voormalige 
droogkamers van de steenfabriek, deze hebben potentie 
om deels te behouden en een nieuwe functie aan toe te 
kennen. Op het terrein daarnaast, waar de oven heeft 
gestaan, is nog de voetafdruk van de bijbehorende 
schoorsteen aanwezig. Ook de oude smidse, 
timmerplaats en locomotievenschuur zijn nog aanwezig. 
Deze verkeren in zeer wisselende staat, van redelijk tot 
zeer slecht (ruïne). Er wordt gekeken welke mogelijkheden 
er zijn om deze gebouwen nieuw leven in te blazen.
De enige overgebleven haaghut is een markant 
bouwwerk, maar verkeerd in zeer slechte staat. Daar moet 
op een later moment goed onderzocht worden wat de 
mogelijkheden zijn voor hergebruik.

       De haaghut

       De voetafdruk van de schoorsteen bij de oven

       De voormalige timmerplaats, locomotievenloods en smidse

       Bebouwing van voormalige steenfabriek (de droogkamers)
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  Actueel Hoogtebestand Nederland

Het plangebied van ARK Natuurontwikkeling en Vereniging Leven met het Land ligt op een reliëfrijke plek. Het gebied 
ligt tegen de dijk, de Erlecomsedam, aan en zakt langzaam naar een lager niveau bij de voormalige rivierarm. Rond de 
bebouwing en op de plek van de voormalige oven van de steenfabriek ligt de grond ook nog een stuk hoger. 

De omgeving staat continu onder invloed van de Waal, als het zeer nat is en de river hoog staat, maar ook als het droog 
is. De omgeving heeft op de lagere delen te maken met kwel vanuit de rivier. In de lage gebieden, gelegen in de oude 
rivierarm, ligt veel natte natuur met moeras, riet en ooibosjes.

Het reliëfrijke landschap zorgt voor een logische zonering van functies. Er wordt gewoond op de hoge, droge gronden, 
op de overgang worden de gronden gebruikt voor landbouw en op de lage, natte gronden bevindt zich de natuur.

       Ondertitel
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  Landschapstype: uiterwaardengebied

Het plangebied bevindt zich volgens het LOP en het 
Voorbeeldenboek van gemeente Berg en Dal in het 
uiterwaardengebied. Het landschap kent een grote 
dynamiek onder invloed van de rivier. Het landschap 
bestaat uit diverse karakteristieke elementen:

 ▶ Oude rivierlopen, strangen
 ▶ Uiterwaarden onder invloed van overstromingen
 ▶ Voornamelijke weidegronden, soms akkers
 ▶ Natte riviernatuur
 ▶ Industrielandschap van steenfabrieken
 ▶ Kades en dijken, kolken en wielen
 ▶ Weinig woningen, behalve bij Erlecom
 ▶ Diverse beplantingsstructuren, zoals struweel, 

grienden, ooibosjes, hagen en singels, moeras, 
wilgenbos

Visie LOP: omarm de veelkleurigheid!

De doelen van het Landschaps Ontwikkelings Plan 2015-
2025 zijn:

 ▶ We willen een multifunctioneel, veelkleurig landschap.
 ▶ We willen een landschap dat z’n karakter behoudt, 

maar niet stilstaat.
 ▶ We willen een landschap waarin alle functies goed 

tot hun recht komen en dat robuust is ten opzichte van 
nieuwe ontwikkelingen.

 ▶ We bouwen waar mogelijk verder aan de netwerken 
in het landschap en lossen knelpunten op.

 ▶ We willen een landschap van en voor iedereen!
 ▶ We koesteren de inspanningen uit het verleden; we 

werken aan behoud en versterking van kwaliteit van 
natuur, inclusief bermen en taluds.

 ▶ We willen extra aandacht voor landschappelijke 
kwaliteit, ommetjes en groene voorzieningen in en 
rondom de dorpen.

       Bron: Voorbeeldenboek Berg en Dal, juli 2020
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  Structuurvisie Buitengewoon Ubbergen 2020

In de Structuurvisie Buitengebied Ubbergen 2020 wordt 
beschreven wat de ruimtelijke ontwikkelingsrichting is. 
Aangegeven wordt waar waarden behouden moeten 
worden, knelpunten worden opgelost en waar en 
waarom welke ontwikkeling plaatsvindt.

Wat betreft landschap zijn de volgende thema’s van 
belang:

 ▶ Versterking van de ecologische en landschappelijke 
structuur;

 ▶ Actief werken aan natuur en landschap, afgestemd 
op de kwaliteiten van deelgebieden;

 ▶ Behoud en beheer van cultuurhistorische waarden.

Op de locatie van het plangebied worden een aantal 
kansen genoemd:

 ▶ Functiewijziging mogelijk (met behoud van 
cultuurhistorisch erfgoed)

 ▶ Ontwikkelen struinpaden
 ▶ Benutten/behouden cultuurhistorische objecten

En vlakbij het plangebied:
 ▶ Landgoederen/(zorg)boerderij
 ▶ Versterken padennetwerk

       Bron: Buitengewoon Ubbergen 2020
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  Bestemmingsplan

Het plangebied van Vereniging Leven met het Land maakt 
onderdeel uit van het bestemmingsplan Buitengebied 
en heeft de bestemming Sport, vanwege de voormalige 
manege. Er zijn een aantal bouwvlakken met bebouwing 
aanwezig. Langs de rand van het plangebied is een 
bestemming landschappelijke inpassing gevestigd. Langs 
de dijk is een vrijwaringszone aanwezig, waarbinnen je 
beperkt activiteiten mag verrichten.

       Bestemmingsplan Buitengebied 2013
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  Natuurbescherming

Natura 2000

De Waal en haar oevers, een deel van de Ooijpolder, de Millingerwaard en 
de Ooijse Graaf zijn onderdeel van de Natura 2000. De Natura 2000 is een 
Europees netwerk van natuur waarin flora en fauna beschermd worden.  Behoud 
en herstel van de biodiversiteit staan in deze gebieden centraal.

Zonder vergunning (de Natuurbeschermingswet) kun je geen ontwikkelingen 
uitvoeren die schadelijk zijn voor de natuurwaarden in deze gebieden.

Ganzenrustgebied

Omgevingsverordening Gelderland (februari 2022)
§ 2.6.4 Instructieregel Ganzenrustgebied     
Artikel 2.51b (bescherming Ganzenrustgebied)     
Voor zover een bestemmingsplan betrekking heeft op een Ganzenrustgebied 
laat het een nieuwe activiteit of ontwikkeling alleen toe als:

a. uit onderzoek blijkt dat deze activiteit of ontwikkeling wordt uitgevoerd op 
een locatie waar de nadelige gevolgen voor de functie als rustgebied voor 
overwinterende ganzen zoveel mogelijk worden beperkt; en
b. na uitvoering minimaal 500 hectare in het betreffende Ganzenrustgebied 
overblijft.

Het beleid rondom het ganzenrustgebied is naar verwachting geen 
belemmering voor voorliggend plan. De hoeveelheid verharding in het 
plangebied neemt af. 

Gelders Natuurnetwerk

Ook binnen de Provincie Gelderland ligt een beschermd natuurnetwerk, om 
bestaande natuur te beschermen en nieuwe natuur te ontwikkelen. 

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere 
functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking 
van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders Natuurnetwerk 
(GNN) en van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten. De Groene Ontwikkelingszone (GO) bestaat uit terreinen met een 
andere bestemming dan natuur die ruimtelijk vervlochten is met het Gelders 
Natuurnetwerk. Het gaat vooral om landbouwgrond, maar ook om terreinen 
voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur, woningen en bedrijven. Ook 
weidevogelgebieden en Ganzenrustgebieden maken deel uit van de Groene 
Ontwikkelingszone. Deze liggen niet in het Gelders Natuurnetwerk. Het 
actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Kernkwaliteiten en Ontwikkelingsdoelen voor dit gebied staan beschreven op 
de volgende pagina.

gnnnatUra 2000
gO
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  Kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen 

KERNKWALITEITEN
natuur en landschap

 ▶ Variabel, grotendeels agrarisch cultuurlandschap en 
natuurcomplexen: Groenlanden, Ooijse Graaf; enkele klei- 
en zandwinningen en buitenplaatsen (‘t Zeeland, Jachthuis); 
grotendeels stroomruggen, maar ‘t Circul van Ooij is een kom met 
rivierduin van Persingen

 ▶ Onderdeel van Nationaal Landschap Gelderse Poort
 ▶ Groenlanden en Ooijse Graaf vallen onder N2000-gebied 

Gelderse Poort
 ▶ Parel Groenlanden: soortenrijke schraallanden, moeras en bos; 

Alocatie voor schietwilgenbos
 ▶ Ecologische verbindingszone Refter - Ooij
 ▶ Opvallende groen-blauwe en recreatieve dooradering
 ▶ Waarden voor weidevogels, water- en moerasvogels, vogels van 

cultuurland, vleermuizen, amfibieën, vissen, das en bever
 ▶ Leefgebied steenuil
 ▶ Leefgebied kamsalamander
 ▶ Landschappelijke vergezichten op zowel rivier als stuwwal
 ▶ Op tal van plaatsen kleinschalige, historische landschappen met 

strangen, hagen en singels, knotwilgen, knotessen en ooibos, 
oude boerderijen, etc.

 ▶ Cultuurhistorische waarden van de polder, oude kavelpatronen, 
boerderijen op woerden, doorbraakkolken, oude waalmeander, 
waterstaatswerken (dijkjes,kades en sluisjes), kleiputten

 ▶ Rust, ruimte en duisternis m.u.v. de omgeving van stedelijke 
gebieden

 ▶ Abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem
 ▶ Ecosysteemdiensten: recreatie, wateropvang en -afvoer

57. Ooijpolder - Duffelt

ONTWIKKELINGSDOELEN
natuur en landschap Groene Ontwikkelingszone

 ▶ Ontwikkeling natte bossen, schraallanden, moerassen en 
wateren inclusief omringend cultuurlandschap

 ▶ Ontwikkeling ecologische verbindingszone Refter - Ooij met 
opgaande landschapselementen (hagen, bosjes, singels)

 ▶ Ontwikkeling groen-blauwe dooradering
 ▶ Ontwikkeling populatie dassen
 ▶ Ontwikkeling populatie otters
 ▶ Ontwikkeling biotopen voor vlinders, reptielen en amfibieën
 ▶ Vermindering barrièrewerking N325
 ▶ Ontwikkeling populaties van vogels van cultuurlandschappen
 ▶ Ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden 

en schraallanden
 ▶ Ontwikkeling cultuurhistorische waarden van 

poldergeschiedenis: strangen, dijkjes, doorbraakkolken, kades, 
sluisjes, boerderijen (en utiliteitsbebouwing) op woerden; en 
van gebruiksgeschiedenis, zoals kleiputten, IJssellinie

 ▶ Ontwikkeling beken, buitenplaatsen en andere 
cultuurhistorische patronen en beheersvormen (knotbomen, 
grienden)

ecologische verbindingen met evz-model
 ▶ Refter - Ooij (Nijmeegse Stuwwal - Gelderse Poort): das, 

kamsalamander

De ambities van Ark en Leven met het Land dragen in grote mate bij aan de kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen 
gesteld in het Gelders Natuurnetwerk. De donkergekleurde ontwikkelingsdoelen staan in het bijzonder centraal.
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  Sociaal

Wonen 
Actieplan wonen Gemeente Berg en Dal 2020
Het actieplan richt zich met name op de ontwikkkeling van substantiële 
hoeveelheden woningen in grotere projecten. Het initiatief op de Kleverbergh is 
in die context een klein project. Toch zien we dat dit initiatief goed past binnen de 
kaders van het actieplan, en wel vooral die voor de bijzondere woonvormen. 

“De gemeente staat open voor initiatiefnemers uit de gemeente die in bijzondere 
woonvormen willen wonen. Hierbij ligt de prioriteit bij concepten die positief 
bijdragen aan betaalbaarheid, duurzaamheid en vormen van zelfbeheer en 
-zorg.”

“Nieuwe woonconcepten stimuleren. De gemeente staat positief tegenover 
nieuwe woonconcepten, en inzet van eigen ontwikkeling door doelgroepen 
of duurzame ontwikkelingen: zoals collectief particulier opdrachtgeverschap 
(CPO), tiny en skinny houses, hofjeswoningen. Zij ondersteunt deze initiatieven 
via kennisdeling en planologische procedures. Daarnaast kunnen we eventueel 
mens- en organisatiekracht of financiële middelen beschikbaar stellen om 
dergelijke concepten van de grond te krijgen. Initiatieven dienen wel efficiënt 
gebruik te maken van de ruimte.”

  

Bereikbaarheid

De locatie ligt in de oksel van de dijk en Erlecomseweg. Beide wegen worden 
benut door zowel langzaam verkeer als zwaar verkeer zoals vrachtwagens 
(steenfabriek) en bussen. Ook wordt de Erlecomseweg als afkorting benut 
voor autoverkeer. Uit de Erlecomse gemeenschap weten we dat er gesprekken 
zijn (geweest) over een meer veilige situatie. Met name de wensen voor een 
veilige fietsverbinding met Ooij en wandelpaden door de Erlecomsepolder 
kunnen in de ontwikkeling van de Kleverbergh een rol spelen.  

Gemeenschap

Eveneens uit de Erlecomse gemeenschap weten we dat er een wens leeft om 
elkaar gemakkelijker te kunnen ontmoeten in het dorp. Hoe dit vorm kan krijgen 
is een vraag. Een eerdere poging om de drooghut op de Kleverbergh voor dit 
doel te renoveren en bestemmen is niet gelukt. 
Verder is er een wens van bewoners in het rijtje woningen dichtst bij de dijk, om 
hun tuinen te vergroten. 
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  Conclusie inventarisatie

Plangebied
 ▶ Het plangebied heeft veel ingrediënten en potentie te bieden die nieuwe invulling 

kunnen krijgen
 ▶ De bijzondere samenwerking met ARK Natuurontwikkeling biedt kansen voor het 

verbeteren en toevoegen van natuurwaarde

Historie
 ▶ Het plangebied ligt op zeer interessante, dynamische plek waar al eeuwenlang 

wordt gewoond en gewerkt
 ▶ Het is een plek met vele historische lagen onder invloed van de rivier

Cultuurhistorie
 ▶ De steenfabriek laat diverse bebouwing en sporen achter die een nieuwe toekomst 

kunnen krijgen
 ▶ Er wordt onderzocht welke onderdelen hergebruikt kunnen worden

AHN
 ▶ Het natuurlijk verloop en reliëf van het gebied zorgt voor een logische zonering
 ▶ Er wordt gewoond op de hogere gronden, landbouw uitgevoerd op de overgang 

en natuur op de lagere gronden

Landschapstype
 ▶ Het landschap kent een grote dynamiek onder invloed van de rivier 
 ▶ Het doel van dit gebied is het omarmen van ‘veelkleurigheid’ en het landschap 

toegankelijk te maken voor iedereen
 ▶ Dit bijzondere landschap geeft duidelijke richting aan toekomstige inrichting

Structuurvisie
 ▶ De locatie wordt aangemerkt voor potentiële ontwikkeling/functieverandering, 

waar in dit initiatief ook sprake van is
 ▶ Er zijn diverse cultuurhistorische waarde om rekening mee te houden
 ▶ Er zijn voldoende kansen om verbindingen en routes te maken, waar de 

initiatiefnemers ook graag aan meewerken
 ▶ Het gebied wordt aangemerkt als locatie voor een nieuw landgoed, waar dit 

initiatief mooi op aansluit

Bestemmingsplan
 ▶ Voor de Kleverbergh zal een wijziging van de bestemming nodig zijn, de 

bestemming Sport wordt daarmee weggenomen

Natuurbescherming
 ▶ Het plangebied ligt in de Groene Ontwikkelingszone, daarom zal in de 

planvorming worden bijgedragen aan de ontwikkelingsdoelen/kernkwaliteiten: 
 ontwikkelen van kenmerkende landschappen van dit gebied, ontwikkelen van  
 biotopen voor diverse diersoorten, ontwikkelen van cultuurhistorisch waardevolle  
 elementen

 ▶ Door de afname van verstening van de locatie en het voorgenomen landgebruik, 
heeft voorliggend plan naar verwachting geen negatieve gevolgen op het 
ganzenrustgebied

Sociaal
 ▶ Het initiatief is een bijzonder woonconcept dat positief bijdraagt aan duurzaamheid 

en vormen van zelfbeheer en -zorg
 ▶ De mogelijkheden voor veilige langzame routes en toegankelijkheid van het gebied 

worden verkend
 ▶ De mogelijkheid voor ontmoetingsplek worden verkend
 ▶ Er is de afspraak om de tuinen van buren te vergroten
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  Zonering op hoofdlijn

Dijk

Rivier

Bebouwing

Natuurinclusieve 
landbouw

Natuur

Vertaling van ambities

Duidelijke zonering: 

Bebouwing

1. Wonen op de hogere delen, in de buurt 
van bestaande bebouwing, op de voetprint 
van voormalige bebouwing, hergebruik van 
bestaande bebouwing

Natuurinclusieve landbouw

2. Natuurinclusieve landbouw op de overgang 
van hoog naar laag, binnen bestaande 
kavelstructuren, inspelen op natuurlijke 
omstandigheden

Natuur

3. Natuur op de lagere delen, natte zones, 
bijdragen aan ontwikkeldoelen van GNN/
GO
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  Vlekkenplan en functies

Biodivers landschap en 
natuurinclusieve landBouw

ZoekZone ecologisch Bouwen

lokaal en sociaal ondernemen
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  Voorbeelduitwerking vlekkenplan en functies

WOnen OP PleK 
OUde Oven

vOedselbOs

WOnen in steenfabrieK

slOPen deel manege

natUUrinclUsieve landbOUW

KlOmPenPad

natUUrinclUsieve landbOUW

frUit

entree vOOr 
Wandelaars en 
fietsers

gezamenlijKe

rUimtes

20 meter extra

tUin vOOr beWOners

erlecOmseWeg

ParKeren

schUUr vOOr 
tractOr/WerKtUigen

Kas

haaghUt

vOOr ateliers/WerKrUimte/
lOgeerrUimte/etc

smidse vOOr ateliers/
WerKrUimte/lOgeerrUimte

WOnen in KantOOr

baraK

helOfytenfilters

zWemvijver

Waterberging

theetUin/-schenKerij

Biodivers landschap en 
natuurinclusieve landBouw

ZoekZone ecologisch Bouwen

lokaal en sociaal ondernemen



25

  Toelichting vlekkenplan

1 - Biodivers landschap
Met ons plan creëren we een stapsteen in de aanleg van een robuust ecologisch netwerk 
en een klimaatbuffer voor de toekomst. 

Uitgangspunten: 
 ▶ In het landgebruik gaan we uit van een zonering waarbij de invloed van de mens 

toeneemt vanaf de Ooijse Graaf tot aan de bebouwing. 
 ▶ Inrichting en beheer van het gebied sluiten aan bij kenmerkende landschapsstructuren 

en bij de identiteit van de omgeving.
 ▶ We dragen waar mogelijk bij aan het langer vasthouden van water in het gebied. 
 ▶ In de ontwikkeling en het beheer van de natuur op het landgoed werken we samen met 

de vele ecologische experts en groene organisaties in de omgeving. 

De zonering ziet er als volgt uit: 
 ▶ De zone rond de Ooijse Graaf bestaat uit wilde natuur, die volop de ruimte krijgt om 

zichzelf te ontwikkelen. Deze zone zal een gezonde biotoop zijn waar (zeldzame) 
dier- en plantensoorten zich in alle rust kunnen vestigen. Hier ontstaat een plek 
van verstilling, waar we als mens te gast zijn. Bijvoorbeeld op een aangrenzend 
wandelpad of op een mooi gecamoufleerd uitkijkpunt. 

 ▶ In de zone tussen de Ooijse Graaf en de bebouwing zien we diverse biotopen die 
onderdeel zijn van natuurinclusieve landbouw zoals hagen, bloemrijke randen, poelen 
en kruidenrijke weides. Het is hier rustig. 
We zijn terughoudend in ons ingrijpen 
in de natuur, begeleiden hier en daar, 
oogsten en onderhouden de paden. 
Het gebied is gericht toegankelijk voor 
publiek.

 ▶ In de zone van de bebouwing is ruimte 
voor natuur in tuinen, bloemen- en 
kruidentuin. Er zijn nestel-, fourageer- en 
overwinteringsplekken voor vogels, 
vleermuizen, insecten en andere dieren. 

Wanneer we de ambities van ARK en Leven met het Land vertalen naar De Kleverbergh zien we kansen om 5 ha bestaande 
natuur te verdubbelen naar 10 ha, 13 ha reguliere landbouw om te vormen naar natuurinclusieve landbouw en de hoeveelheid 
rood op het erf te halveren. We lichten toe hoe de vier ontwikkelingslijnen tot uitdrukking kunnen komen op De Kleverbergh.
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2 - Natuurinclusieve 
landbouw

Met regeneratieve voedselproducerende ecosystemen geven we het 
thema gezond, lokaal voedsel een centrale rol. Er is ruimte voor de teelt van 
eenjarige en meerjarige groenten, vruchten, noten, kruiden en bloemen.   
We brengen de consument dichtbij de voedselproductie met bijvoorbeeld 
groente- en fruitabonnementen, een zelfoogst tuin en/of verkoop in eigen 
marktkraam. 

Uitgangspunten: 
 ▶ De voedselproductie is onderdeel van het geheel.
 ▶ Voedselproductie draagt bij aan de kwaliteiten van het hele gebied; 

variërend van laagblijvende knol-, blad-, vrucht- en bloemgewassen, 
kruiden tot hoger opgaande (fruit)struiken, klimmers en (noten)bomen.

 ▶ De bedrijfsvoering voldoet op zijn minst aan de criteria voor biologische 
landbouw. 

 ▶ We hanteren principes van de regeneratieve landbouw, waarbij herstel 
van bodemkwaliteit en biodiversiteit uitgangspunt is. 

 ▶ We werken zoveel mogelijk met gesloten kringlopen. Plantenresten en 
mest komen in de vorm van mulch of compost terug op het land, voeden 
de bodem en stimuleren een gezond bodemleven en biodiversiteit.

 ▶ We werken aan een vochtvasthoudende bodem en gebruiken zo min 
mogelijk grondwater.

Lokale, toegankelijke voedselproductie brengt kansen met zich mee voor een 
dynamische verbinding met de dorpen rondom het landgoed. Ontmoeting 
rondom voedsel kan bijvoorbeeld plaatsvinden in het meehelpen op het 
land, eigen moestuintjes, verwerken van oogst of in kookworkshops en 
gezamenlijke maaltijden. 
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3 - Lokaal en sociaal ondernemen

Bedrijvigheid op De Kleverbergh is een manier van bewoners en betrokkenen om 
zich te verbinden met de plek en een inkomen te genereren. Het heeft als doel om 
uitgangspunten van Leven met het Land over landgebruik, natuur, samenwerken 
en heling uit te dragen. Bedrijvigheid is nodig om het landgoed vitaal te houden 
en is een manier om aan ‘world-building’ te doen: modellen te maken die ook op 
andere plekken kunnen groeien.

De ontwikkeling van De Kleverbergh verloopt in fases: ontwerp, inrichting, gebruik, 
beheer, ondernemen. Tijdens al deze fases zoeken we naar samenwerking en 
verbinding met lokale ondernemers, buurtinitiatieven en creatieven. 

Uitgangspunten: 
 ▶ Bedrijvigheid draagt bij aan de visie van Leven met het Land (regeneratief, 

vernieuwend, verstilling, heling) en weerspiegelt de ambitie van de vier pijlers. 
 ▶ Bedrijvigheid is kleinschalig, kan op eigen benen staan, heeft een heldere 

verantwoordelijkheid en is desgewenst overdraagbaar.
 ▶ Bedrijvigheid zit elkaar fysiek en organisatorisch niet in de weg. 

 
Soorten bedrijvigheid:

 ▶ Voedselproductie- en verwerking
 ▶ Ateliers aansluitend op thema’s regeneratief, voedsel, gezondheid
 ▶ Gastenverblijf ondersteunend aan omgeving, dus voor gasten die betrokken 

zijn bij of geïnteresseerd zijn het landgoed
 ▶ Theetuin / culturele ontmoetingsplek
 ▶ Werkplekken voor bewoners van het landgoed
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4 - Ecologisch bouwen

Onze manier van bouwen en wonen drukt ons besef uit dat we onderdeel zijn 
van een ecosysteem en van sociale systemen. We kijken hoe we functies, ruimtes 
en voorzieningen kunnen delen met elkaar en met de omgeving.  

Bebouwing is nodig om de ambities waar te maken. Het gaat niet om 
maximalisatie, maar om een minimum dat nodig is voor het dragen van het hele 
landgoed. De collectieve woonvorm waar we voor kiezen vertaalt zich naar 
relatief kleine woningen in combinatie met gemeenschappelijke voorzieningen. 
Naast het herbestemmen van de drie bestaande adressen (18, 18a en 20) 
denken we aan vijftien extra woon- en woon-werkeenheden met een gemiddeld 
vloeroppervlak van circa 150 m2 (inclusief bijgebouw).

Bij nieuwbouw en verbouw hanteren we de volgende uitgangspunten: 
 ▶ Passieve bouw. De woningen zijn energieneutraal of energiepositief. 
 ▶ Zoveel mogelijk toepassen van low tech oplossingen.
 ▶ Benodigde materialen zijn hergebruikt, lokaal, circulair of afbreekbaar. 
 ▶ Ter plekke elektriciteit opwekken. Geen gasaansluiting.
 ▶ Een eigen waterzuivering en grijswater systeem. Geen rioolaansluiting.
 ▶ Natuur inclusief bouwen (groene daken, vogelnestgelegenheden, 

vleermuizenbehuizing).

Naast bebouwing ten behoeve van wonen zijn er bijgebouwen nodig voor het 
onderhoud en de diverse functies van het landgoed, zoals een kapschuur en/of 
loods, werkplaatsen, kas en gemeenschappelijke ruimte. 

Het gehele bouwproject realiseren we in CPO vorm. Dit betekent dat vereniging 
Leven met het Land als volledig risicodragend projectontwikkelaar optreedt. Een 
ervaren CPO begeleider en een rentmeester ondersteunen ons hierbij.
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  Programma bebouwing

Totaal m2 Totaal m2

Halfverharding parkeren

6165 m2

2500 m2

4820 m2

1250 m2

De Kleverbergh - objecten bestaande situatie

Omschrijving

Manegehal deel 1: oorspronkelijk steenfabriek
Manegehal deel 2: oorspronkelijk steenfabriek
Manegehal deel 3: paardenbak/kantine/appartement
Afhang
Bedrijfswoning 
Locomotievenschuur
Loods
Paardenschuur
Droogschuur steenfabriek
Onbekende opstal
Barak (ruïne)
Timmerwerplaats (ruïne)

Asfaltterrein met puin voormalige steenoven

De Kleverbergh - functies toekomstige situatie

Functie

Wonen in oude steenfabriek
Wonen op plek oven
Wonen op locatie bedrijfswoning/barak
Gemeenschappelijk
Atelier/werk
Loods
Publiek
Theeschenkerij
Kas 

Bouwjaar

1950
1950
1970
-
1910
-
2006
-
-
1910
1970
-

Bouwvoet m2

3490

235
680
230
260
20
860
60
250
80

Bouwvoet m2

2100

200
300
260
860
100
1000

Voorlopige schatting van hoeveelheid her te bestemmen, te slopen en nieuw te bouwen gebouwen. Wat duidelijk wordt is 
dat met voorliggend plan minder vierkante meters bebouwing overblijft. Of het precies op deze wijze gebeurt willen we 
graag verder onderzoeken in de komende tijd.




