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Kies uw eigen programma
Op 12 september kunt u een groot  

aantal bijzondere plekken in de gemeente 
bezoeken. Daar kunt u meer informatie  

krijgen over de geschiedenis van de plek, over 
een project dat er zich heeft afgespeeld of over 

wensen die er nog zijn. De variatie in onderwerpen en 
verschil in plekken is groot. Omdat het op 12 september ook 
Open Monumentenweekend is, is een aantal monumenten 
opengesteld en zijn er activiteiten van heemkundekringen.

we raden u aan de bezoeken per fiets te af te leggen, aan-
gezien het aantal parkeerplekken zeer beperkt is. Deelname  
is gratis. Opgave alleen indien verderop vermeld.

Landschapsontwikkelingsplan
Het landschap van de gemeente Groesbeek* strekt zich uit  
van de grote rivieren rijn en waal in het noorden tot aan 
Limburg in het zuiden en van de gemeente nijmegen en 
Heumen in het westen tot Duitsland in het oosten. Het is heel 
gevarieerd en wordt alom gewaardeerd. Inwoners, bedrijven 
en bezoekers profiteren van het mooie landschap. 
Om de omgeving ook in de toekomst mooi en gevarieerd te 
houden, maakt de gemeente samen met een groot aantal 
organisaties een nieuw landschapsontwikkelingsplan (LOp 
2015-2025). Het LOp 2015-2025 beschrijft de gewenste land-
schapskwaliteiten per deelgebied van de gemeente. In het 
bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn tal van projecten 
beschreven die uitgevoerd kunnen worden om invulling te 
geven aan de visie van het LOp. 

Landschap van iedereen
Het LOp is een oproep aan iedereen om zorgvuldig met het 
landschap om te gaan en om creatief bij te dragen aan 
verbetering van het landschap. Het landschap is immers van 
iedereen!

Meer informatie
De gemeente wenst u een inspirerende Dag van het Land-
schap! Meer informatie over het LOp 2015-2025 kunt u vinden 
op www.groesbeek.nl, tabblad toerisme en recreatie bij  
natuur en Landschap. Meer informatie over de Landschapsdag 
en deelnemende organisaties vindt u op www.groesbeek.nl 
via het nieuwsoverzicht rechtsboven op de homepage.

De gemeente Groesbeek* organiseert 
op zaterdag 12 september 2015 de Dag 
van het Landschap. Op deze dag wil de 
gemeente in samenwerking met een 

aantal organisaties het bijzondere 
landschap van de gemeente 

in het zonnetje zetten en 
aandacht besteden aan 
behoud en verbetering 
ervan.

1    
Zeelandse Hof 
Rondleiding bij de monumentale  
boerderij en door de landschappelijk 
ingerichte terreinen eromheen.  
Molenstraat 4. Millingen. Om 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00 uur.

2  
Stichting Kekerdomse molen 
Informatie over de geschiedenis en 
werking van de molen en het landschap 
eromheen. Botsestraat 23, Kekerdom. 
Van 14.00 tot 17.00 uur.

3  
De Ploegdriever 
Korte rondleiding over gewenst dijk-
beheer. Duffeltdijk, bij dijkpaal Me 68. 
(in de buurt van de splitsing met de 
erlecomsedam). Om 15.00 en 16.00 uur.

4  
Stichting Thornse molen  
Informatie over de werking en geschie-
denis van de molen en over het land- 
schap er omheen. thornsestraat/ 
Kapitteldijk. Van 10.00 tot 17.00 uur. 

5    
Via Natura 
Rondwandeling combinatie landbouw 
en natuur. Kerkdijk, tegenover de 
thornse molen. Om 15.00 en 16.00 uur.

6  
Stichting van Steen en Natuur 
Via een rit met de zonnetrein een tocht 
door het steenindustrielandschap ma-
ken. Vanaf het reiner van Ooijplein in 
Ooij. Om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. 

13   
Werkgroep Bosrijk 
effecten van bosbeheer bekijken tijdens 
een informatieve wandeling. Vanaf de 
parkeerplaats kruising Ds. J. A. Visscher-
laan en Schietbaan, Groesbeek. Om 
10.00, 13.00 en 15.00 uur.

14   
Heemkundekring Groesbeek 
Doorlopende presentatie in de neder-
lands Hervormde Kerk in Groesbeek over 
producten van het landschap in het 
verleden. Van 14.00 uur tot 17.00 uur. 

15  
Stichting Avonturenbos 
Rondleiding door het Avonturenbos 
over spelen in en omgaan met de  
natuur. Om 14.00 en 15.30 uur.  
einde Frambozenstraat, Groesbeek.

16  
Landschapsbeheer de Wassum 
natuur beheren met schapen. Informa-
tie door de herder in Groesbeek, tussen 
gemeentehuis en nederlands Hervorm-
de kerk. Van 11.00 tot 14.00 uur zijn de 
beheerders aan het werk.

17     
Stichting Landschap  
Ooijpolder-Groesbeek 
Informatie over de ontwikkeling van 
Schildbroek, een nieuw natuurterrein in 
het laagste deel van Groesbeek. U kunt 
zelf een korte rondwandeling door  
het terrein maken. Locatie: einde  
insteekweg Boersteeg 2-12. Van 14.00  
tot 16.00 uur.

18  
Camping Bij Ons 
Rondleiding over het terrein met land-
schappelijke inpassing en de herinrich-
ting van de Groesbeek. Cranenburg-
sestraat 178. Om 11.00, 12.00 en 14.00 
uur.

19  
Basisschool Op de Horst 
Buitenles voor en door kinderen.  
Ontvangst op school vanaf 12.30 uur. 
plakseweg 3, De Horst. Om 12.45 uur 
vertrek van wandeling naar het bele-
venispad langs de Leigraaf

20   
Voedselbos Ketelbroek 
Rondleiding over het terrein van het 
Voedselbos: combinatie van natuur  
en landbouw waardoor een rijk land-
schap is ontstaan. plakseweg ten  
zuiden van de Horst, op het terrein 
met de ooievaarspaal. Om 15.30 uur.

21  
Landschapsbeheer  
Groesbeek (LBG) 
Vrijwilligers laten het beheren van 
het landschap zien. Holthuuzerpaedje 
(zandpad tussen de Hoge Horst en de 
Cranenburgsestraat ten westen van  
de Horst). Informatie van 14.00 tot 
16.00 uur. 

22   
Idylle 
Rondleidingen door bloemrijke  
stroken voor bewoners, dieren en 
planten: de nieuwe idylle bij  
Breedeweg. tegenover 17 September-
straat 21. Om 15.00 en 16.00 uur. 

7    
IVN Nijmegen 
Rondleiding door moerasgebied  
zwanebroekje. Vanaf het eindpunt van 
de Landbouwweg (deze loopt parallel 
aan de n325 in de Ooijpolder) Ubbergen. 
wandelaars: onderaan de springplank 
in de Ooijpolder linksaf tot einde weg. 
Om 10.00, 11.30 en 12.30 uur. 

8   
Gemeente Groesbeek 
Rondleiding door de groene leefruimte 
van Beek. wat is hier allemaal te zien? 
Vertrek bij de skatebaan achter het  
Kulturhus. Om 14.00, 15.00, 16.00 uur.

9  
Heemkundekring Berg en Dal 
Wandeling langs historische punten  
in Berg en Dal vanaf de kruising  
Oude Kleefsebaan-Bisschop Hamerlaan 
die begint om 14.30 uur. Opgave via  
heemkunde-bergendal@hetnet.nl  
of 024-6841120 vóór 10 september.

10   
Familie Vrijmoet 
Rondleiding langs de verschillende 
landschapselementen op het terrein. 
Daarna op zoek naar de vele planten-
soorten in de vlechtheg. Om 14.00 en 
15.30 uur. Kruising Kastanjelaan/ 
Meerwijkselaan in Berg en Dal.

11   
Boerderij De Hoge Hof 
Geniet van een schitterend uitzicht! Der-
debaan 14. Van 14.00 tot 17.00 uur infor-
matie over het bedrijf en de omgeving. U 
kunt daarna zelf een wandeling maken.

12   
Werkgroep Milieubeheer  
Groesbeek (WMG) 
Informatiepunt  over edelherten in 
onze bossen. Op het hoogste punt van 
de Galgenhei in Groesbeek, bereikbaar 
via ingang aan de nieuweweg of via het 
zandpad Oude zevenheuvelenweg. Van 
14.00 tot 17.00 uur.

LOcaties Dag van het Landschap

* vanaf 2016 gemeente Berg en Dal
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