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Joop Koopman
Bewust genieten van de
natuur
De natuur in onze regio heeft heel veel te bieden. Joop Koopman
raakt er niet over uitgepraat. Niet voor niets is hij verbonden aan de
Stichting Lingewaard Natuurlijk. Maar hij is ook imker, tuinier en
eigenaar van een Bed & Breakfast. In gesprek met een veelzijdig man.

Joop 7) werd geboren in Dieren en heeft

van Jo belangstelling voor de dieren- en

pl zijn hobby maakte hij zijn beroep

door d nde te gaan studeren. Hij werkte een

aantal j ringsdierenarts, tot hij in 1970 een

baan ijk onderzoeker aan de

huidige niversitejt in Nijmegen. Hij
rd er later directeur van het

k ben ik in deze regio terecht gekomen',

verlelt Joop Koopman. 'Ik wilde ruimte om me heen en

vond in 1974 mijn plek aan de dijk in Bemmel, waar ik
nog altijd woon - samen met Ineke en dochter Jasmijn.

Destijds stond hier een soort Hans en Grietje-huisje,
met groenrode luiken. Dat hebben we helaas na een

paar jaar af moeten breken: het was bouwkundig niet in
orde en erg vochtig. We hebben een nieuw huis

gebouwd, op een soort terp van een meter hoog.'

LEVEN VAN DE GROND
De halve hectare grond van Joop Koopman is een uniek

plekje. 'Op oude kaarlen zie je dat hier a1 eeuwenlang

een tuin is. De 100jaar oude boomgaard is daar een

bewijs van. Ik hou deze zorgvuldig intact, als een soort

cultureel erfgoed. De mensen die hier voor mij

woonden, Ieefden van deze grond. Ze hielden dieren,

verbouwden gÍoenten en fruit. Kleine gemengde

bedrijfjes waren het. En zo is het eigenlijk nog steeds.

We hebben een paar schapen, enkele kippen, een

moestuin, bijen voor de honing: voldoende om in onze

eigen behoeften te vooÍzien. Op die manier gaan we

ook bewust met eten om. Bovendien gooien we bijna
niks weg. Ik composteer zelf afval waaffnee ik later de

bomen voed. Van oude stenen heb ik een muurtje
gemetseld waar allerlei planten en dieren een

onderkomen vinden. Ook ga ik regelmatig struinen in
de uiterwaarden. Oude boomstronken, meegevoerd

door de Waal, vinden in mijn tuin een nieuwe
bestemming.'

ruoznïermnDscHAP
Joop Koopman houdt van het afwisselende
mozaïeklandschap in zijn omgeving. Op zijn eigen

stukje grond biedt hij tegenwicht aan de

schaalvergroting in onze huidige economie. 'We

betalen een hoge prijs voor de opschaling', geeft hij
aan. 'Allerlei soorten planten en dieren verdwijnen.
Daarom zorg ik hier voor veel variatie, met zonnige
plekjes én schaduwrijk gebied, droge én vochtige
grond. Zo kun je de natuur een beetje sturen.'

Diersoorten die het moeilijk hebben, vinden rondom

Koopmans huis een plek. De steenuil bijvoorbeeld in
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STICHTING LINGEWAARD
NATUURLIJK

de oude boomgaard. 'Ik houd het erf bewust een beetje

rommelig, met voldoende plekken waar dieren zich

kunnen verschuilen.'

LINGEWAARD NATUURLIJK
Koopmans liefde voor de natuur komt ook tot uiting in

de Stichting Lingewaard Natuurlijk, waarvan hij
secretaris is. 'Met deze stichting willen we mensen

bewust maken hoe mooi onze regio eigenlijk is' We

willen voorkomen dat door onwetendheid natuur

verloren gaat. En proberen om het oude landschap

terug te brengen.' Voorzitter van de stichting is Louis

Dolmans. Samen met hem bedacht Joop Koopmans het

'Ommetje Doornik de Pas'. Deze wandelroute start

vlakbij Joops woning, bij Restaurant Zijdewinde. De

wandeling voert langs elf cultuurhistorische

hoogtepunten: van een kolk ontstaan bij een

dijkdoorbraak in de 16e eeuw tot het verdronken dorpje

Doornik en buurtschap De Pas. 'Je loopt over oude

kweldijkjes dwars door de weilanden. Zo beleef je de

natuur echt. We hebben met het Ommetje zelfs een

Europese prijs gewonnen in het kader van natuur

rondom de stad. De wandeling laat dan ook goed zien

hoe mooi het gebied tussen de steden Arnhem en

Nijmegen is.'

DUURZAME BAND
Zo dturzaam als Joop Koopman omgaat met de natuuÍ,

zo duurzaam is hij ook in zijn contacten met de

Rabobank. 'Als kind spaarde ik al bij de

Boerenleenbank', geeft hij aan. 'En nu bankier ik alweer
jarenlang bij Rabobank Oost Betuwe. Wat me vooral

aanspreekt is het persoonlijke contact met mensen die

er altijd voor je zijn. Erik de Haan van het

beleggingsteam adviseert mij over mijn

beleggingsportefeuille en Liesbeth Tesser is mijn vaste

aanspreekpunt voor de overige bankzaken. Die
jarenlange contacten scheppen een band.'

BED & BREAKFAST

Joop en Ineke willen andere mensen graag laten

meegenieten van hun paradijselijke plekje aan de dijk.
'Zo ontstond een jaar of acht geleden het idee voor een

Bed & Breakfast achter onze eigen woning', vertelt

Joop. 'Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad, maar

sinds twee jaar kunnen we gasten ontvangen in een

mooi, licht en modern huisje: Doornikshof. Het idee

van een Bed & Breakfast hebben we inmiddels een

beetje losgelaten, want veel mensen willen hier langer

blijven. Geen probleem, want het huisje is compleet

nieuw ingericht, inclusief een keuken.' Met zoveel

natuur om zich heen en de levendigheid van mensen ln

het gastenverblijf in de achtertuin hoeft Joop Koopman

zelf eigenlijk nergens meer naaftoe. 'Dit is mijn thuis,

hier geniet ik van.' Meer weten over het gastenverblijf

van Joop Koopman en Ineke Zaalmínk? Of over de

Stichting Lingewaard Natuurlijk en het Ommetje

Doornik de Pas? Kijk op www.doornikshof.nl en

www.lingewaardnatuurlijk.nl.


