
Natuur, landschap en monumenten 
De natuur, de monumenten en het landschap maken onze gemeente uniek in Nederland. 
Het zijn onze kroonjuwelen. Bij de uitwerking van toeristisch beleid is het behoud van 
natuur, landschap (o.a. agrarisch, polderlandschap) en monument uitgangspunt voor 
LOKAAL!. Onze agrariërs, zijn naast voedselproducent, landschapsbeheerder van een deel 
van het buitengebied. Zij zijn belangrijk voor het beheer van de flora en fauna en de 
biodiversiteit. Zij zijn belangrijk voor de lokale economie en een toeristische trekpleister 
door nevenactiviteiten zoals pluktuinen fruit en bloemen, boerenterrassen en het 
openstellen van boerenlandpaden, 
 
Natuur en landschap 

● LOKAAL! wil samen met organisaties als Staatsbosbeheer, Waterschap en ZLTO 
oplossingen zoeken voor de schade die bepaalde beschermde diersoorten zoals 
bevers  berokkenen aan waterwegen, dijken en agrarische bedrijvigheid; 

● Doorgaan met de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP), met 
aandacht voor monumenten. In het LOP staat de ruimtelijke kwaliteit van het hele 
buitengebied centraal en is er een grote rol weggelegd voor inwoners, ondernemers, 
initiatiefnemers zoals Ploegdriever, Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek en 
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap om daar vorm aan te geven; 

● LOKAAL! heeft oog voor initiatieven van onderaf rond natuur, monument en 
landschap die geworteld zijn in de eigen gemeenschap. Een organisatie als Via Natura 
is nodig om de inwoners bij het landschap in brede zin te betrekken en initiatieven te 
stroomlijnen; 

● LOKAAL! wil extensieve veeteelt en akkerbouw bevorderen. LOKAAL! vindt 
megastallen ongewenst; 

● Bij verdere ontzandingen in de polder moet het gebied algemeen toegankelijk 
blijven; 

● Behoud van het open karakter van het polderlandschap; 
● Betere controle en handhaving door BOA’s op dumpen van (grof)vuil in de 

buitengebieden. 

Monumenten en erfgoed 
LOKAAL! wil onze geschiedenis levend houden en zichtbaar maken wat de gemeente 
aantrekkelijk maakt voor toeristen en leefbaar voor inwoners. 

● Voortzetting gemeentelijk erfgoedbeleid en toewijzing gemeentelijke monumenten; 
● In gebieden met bijzondere erfgoedwaarden moet het toepassen van 

kruimelregelingen onmogelijk worden; 
● Waarborgen van voldoende ambtelijke ondersteuning om gemeentelijk 

erfgoedbeleid uit te voeren; 
● Stimulering en ondersteuning van lokale activiteiten en projecten op erfgoedgebied. 

Erfgoedontwikkeling zoals landmarks en grenspaden verhogen het besef van onze 
geschiedenis en zijn toeristisch aantrekkelijk; 

● LOKAAL! ondersteunt initiatieven voor het in stand houden of passend 
herbestemmen van kerkgebouwen zoals in Leuth, Berg en Dal, De Horst en Beek 

 


