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Toelichting 

 
Het Landschapsnetwerk heeft in 2017 de wethouders van Brummen overtuigd van het belang van lokale 
voedselnetwerken. Dat heeft geresulteerd in een contact met bureau Happyland en een succesvolle 
aanvraag bij de provincie Gelderland voor een verkenning door een voedsel coördinator (POP3-korte 
voorzieningsketen). Hieruit is een tweejarig vervolg voortgekomen (wederom gefinancierd uit POP3-
gelden) gericht op het uitbouwen van de eerste bouwstenen. De looptijd hiervan is zomer 2019-voorjaar 
2021. Uit het project wordt de inzet van de voedselcoördinator (Marijn Struik) en de ondersteuning 
vanuit bureau Happyland gefinancierd. Aanvullend zijn er activiteiten door het Landschapsnetwerk 
Brummen, de gemeente en overige partners.  
 
Deze notitie omschrijft waarom het Landschapsnetwerk Brummen dit project beschouwt als een 
belangrijke bouwsteen voor een duurzaam en toekomstbestendig landschap. 
 
Per september 2019 leveren twee producenten (Meander en Nieuwenburg, beide biologisch)  aan twee 
zorginstellingen ( Philadelphia en Klein Engelenburg). Dit begin van het netwerk wordt nu verder 
uitgebouwd. Er loopt onder meer een verkenning naar een keten voor biologische rogge. 
 
 

 
Samen werken aan een duurzamer landschap 

 
Landschappen veranderen: dat is altijd zo geweest. Maar steeds meer mensen maken zich zorgen over 
het verlies van biodiversiteit en van landschapselementen en over de ontwikkeling van de landbouw. 
Klimaatverandering en energietransitie hebben grote invloed op het landschap.  
 
De Stichting Landschapsnetwerk Brummen zet zich in voor een duurzame toekomst van het landschap in 
de gemeente Brummen en aangrenzende gebieden. In een duurzaam landschap is zowel de natuur als de 
landbouw veerkrachtig. Het landschap kan tegen een stootje, zoals periodes van extreme droogte of 
nattigheid. Een duurzaam landschap biedt de samenleving een groot aantal diensten, zoals bestuiving 
(door de aanwezige insecten), gezondheid en wateropvang. Dat levert meerwaarde op voor ons allemaal.  
Het Landschapsnetwerk Brummen wil de band tussen het landschap en de bewoners en ondernemers 
versterken. Het landschap is onze gezamenlijke ecologische, sociale en economische leefomgeving. We 
willen bereiken dat zoveel mogelijk partijen zich hiervoor verantwoordelijk voelen en samen in actie 
komen voor een duurzame toekomst van ons aller landschap. Daarvoor moeten die partijen 
samenwerken. Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat ons landschap functioneert als een 
waardevolle leefomgeving. 
 
 

 
 



 

Duurzaam landschap als wensbeeld 
 

Landschap als collectief goed. Landschap is een collectief goed is dat de gemeenschap een groot aantal 
voordelen biedt via landschapsdiensten. Voorbeelden van landschapsdiensten zijn de invloed van 
natuurlijkheid van het landschap op het mentale herstelvermogen, de omega-vetzuren in melk en kaas 
van koeien die grazen in bloemrijke weiden, natuurlijke regulatie van ziekten en plagen in fruit of 
akkerbouw en regulatie van het watersysteem door opvang en vasthouden van water. Uit deze 
voorbeelden blijkt dat landschapsdiensten zeer verschillende belanghebbenden dienen, variërend van de 
bewoner, de agrarische ondernemer tot zorgverzekeraar.  
 
Meer waarde uit het landschap halen. We weten dat deze diensten meer en beter worden geleverd 
naarmate de dooradering van het landschap met natuurlijke elementen toeneemt en naarmate de 
bodem rijker is aan biologisch leven. We weten ook dat sommige diensten betrouwbaarder en effectiever 
zijn naarmate de biodiversiteit toeneemt. Dat betekent dat we de waarde die landschapsdiensten 
genereren kunnen beïnvloeden door middel van inrichting en beheer  van de bodem en van de groene en 
blauwe infrastructuur. Als we meer waarde uit het landschap willen halen dan kan dat door de inrichting 
of het beheer aan te passen. 
 
Samenwerken noodzaak. Deze denklijn schetst een beeld van het landschap dat aan allerlei partijen 
waarde biedt als uitkomst van een maatschappelijk proces van vraag en aanbod. Grondeigenaren kunnen 
waarde creëren door het beheer bij te stellen. Belanghebbenden kunnen daarom vragen en er de 
meerprijs voor betalen. Samen kunnen belanghebbenden een sterkere vraag formuleren. Samen kunnen 
beheerders een landschap realiseren dat groot genoeg is voor betrouwbare levering en diversiteit in 
aanbod bieden. In onderhandeling tussen producenten en afnemers worden afspraken gemaakt over de 
verdeling van kosten en baten. Dit beeld past bij opvattingen over duurzaam gebruik van het landschap.  
 
Wensbeeld nog ver weg. Uiteraard wijkt de huidige realiteit hier sterk van af. De waarden van het 
landschap worden niet lokaal in een onderhandeling tussen grondeigenaren en afnemers bepaald. Via 
regelgeving en subsidies bepalen diverse overheden vaak onafhankelijk van elkaar welke waarden in het 
landschap worden behouden, dus belanghebbenden betalen indirect via belastinggeld. De grondeigenaar 
(bijv. de boer) krijgt er vaak niet voor betaald en er is geen directe koppeling met door mensen ervaren 
waarde. In het agrarische landschap is voedselproductie voor de wereldmarkt zodanig dominant dat deze 
ten koste gaat van veel andere diensten. De waarde die wordt gecreëerd wordt vooral in de 
internationale voedselketen geïnd. Met lokale voedselnetwerken wil het Landschapsnetwerk Brummen 
een verandering bevorderen in de richting van het duurzame landschap: een grotere diversiteit aan 
waarden, directe relaties tussen producenten en afnemers op basis van vraag en aanbod, een grotere 
betrokkenheid van belanghebbenden.    
 

 
 

Doel van het project lokale voedselnetwerken 
 

Realisatie van dit wensbeeld vraagt om een systeemverandering: anders gaan denken over landschap en 
het profijt dat we van landschap hebben, andere rollen en verantwoordelijkheden van overheden, 
bedrijven (incl. boerenbedrijven) en burgers, geldstromen anders verdelen. Het opzetten van 
voedselnetwerken heeft tot doel dit veranderproces in beweging te krijgen. Lokale voedselnetwerken 
zien we als een middel op weg naar bovenstaande situatie, een start van de beoogde transitie. Daarmee 
willen bereiken veerkrachtiger boerenbedrijf, een landschap dat een breed pakket aan 
landschapsdiensten biedt, en een sociaal netwerk waarin bewoners, bedrijven, instellingen en overheid 
met elkaar samenwerken aan een duurzaam en toekomstbestendig landschap.   
 
 



 

Korte keten of voedselnetwerk? De provincie Gelderland hanteert het begrip korte keten, gevormd door maximaal 
drie partijen: producent-intermediair-afnemer. Daarbij ligt het accent op aanbod en afname van voedsel. In het 
project in Brummen hanteren we het begrip lokaal voedselnetwerk. Dit begrip benadrukt de noodzaak tot lokale 
samenwerking en de functionele samenhang in het landschap. Landschappelijke waarden krijg je niet met een 
enkelvoudige keten; daarvoor moeten we naar een groter gebied kijken. Landschap vraagt dus om samenwerking van 
een aantal actoren, zowel aan de productiekant als aan de afnemerskant. Bovendien verwijst het woord netwerk 
naar het vermogen van een groep mensen om samen te leren en een sociaal kapitaal op te bouwen. Dat leerproces is 
cruciaal voor het welslagen van de transitie.  
Netwerk heeft hier dus een dubbele betekenis: het sociaal netwerk van mensen en het fysieke netwerk in het 
landschap.  

 
 
 

Strategie en aanpak 
 

We voorzien een lange-termijn-verandering die in kleine stappen wordt gerealiseerd. Daarin lopen we 
aan tegen allerlei blokkades en weerstanden die het proces compliceren en vertragen. We kiezen voor 
een strategie waarbij we stap voor stap vraag en aanbod van lokaal voedsel uitbouwen, daardoor 
stapsgewijs schakels in het netwerk toevoegen en die uitbreiding steeds zo veel mogelijk verbinden met 
“verbeteringen” in het landschap.  
 
 
Rollen in het netwerk. In het voedselnetwerk onderscheiden we producenten, afnemers en tussenschakels. In deze 
fase van de transitie beperken we de producent tot de boer als beheerder en eigenaar van het landschap. Bij 
afnemers onderscheiden we consumenten (individuele afnemers, dus bewoners en bezoekers), institutionele 
afnemers (bedrijven en instellingen die lokaal voedsel inkopen voor cliënten of personeel) en bedrijven (die lokaal 
voedsel inkopen en verkopen, zoals horeca en retail). Tussenschakels zijn gespecialiseerde distributeurs.  
 
 
Behalve naar voedsel als landschapsdienst kijken we ook naar andere landschapsdiensten, maar vanuit 
het perspectief het boerenbedrijf te versterken, hetzij doordat het product een hogere prijs oplevert 
(denk aan omegakaas van bloemrijke weiden of bloemrijke randen voor plaagregulatie) of doordat 
boeren er geld mee kunnen gaan verdienen (water vasthouden als bijdrage aan klimaatbestendig maken 
van het landschap, het versterken van de biodiversiteit of van gezond makende landschapskwaliteit).  
 
Voordelen voor de boer kunnen o.a. zijn een betere prijs, meer risicospreiding en economische veerkracht en meer 
waardering van de samenleving. Wanneer de boer investeert in het landschap maakt hij/zij de bijdrage aan de 
maatschappelijke waarde van het landschap zichtbaar. Die investeringen zouden in het inkomen moeten 
terugkomen, bijvoorbeeld door betaling van beheerskosten of landschapsdiensten, apart of als onderdeel van de prijs 
voor producten. 
 
Waarom zouden lokale consumenten lokale producten kopen? In de transitie heeft ook de consument 
verandermacht. Motieven om lokaal voedsel te kopen zijn onder meer het ondersteunen van de lokale boer, 
gezonder voedsel en mooier/gezonder landschap. Lokaal inkopen levert dus meer op dan goed voedsel. Die 
meerwaarde kan tot uiting worden gebracht in een meerprijs, maar kan ook gefinancierd worden uit de besparing die 
wordt bereikt doordat een deel van de keten wegvalt. Maar de consument moet dan wel het effect van zijn keuze 
voor lokaal voedsel terugzien in het landschap, in de waarde van landschapsdiensten1. 
  
Voordelen voor institutionele afnemers. Als voorbeeld zorginstellingen: deze komen bijvoorbeeld tot een drastische 
verlaging van het aandeel aan voedsel dat wordt weggegooid, realiseren besparingen op medische en zorgkosten2 en 
dragen bij aan de kwaliteit van de maatschappij (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).   
 
 

 
 
 



 

 
 
 

De aanpak bestaat uit de volgende 10 stappen: 
 

1. We bevorderen de vraag naar lokaal voedsel. De boer wordt via de afnemers  gestimuleerd 
producten voor de lokale markt te produceren en af te zetten. 
 

2. We stimuleren dat meer boeren lokale producten leveren en bevorderen een meer divers 
aanbod aan producten.  
 

3. We ontwikkelen bij afnemers kennis over de voordelen van lokaal voedsel en we motiveren hen 
die voordelen te vertalen in een actieve houding om lokaal te kopen. 
 

4. We ontwikkelen bij de boer en de afnemers kennis over de waarde van het landschap voor de 
maatschappij en hoe die te bevorderen. 
 

5. Daarnaast ontwikkelen we een vraag naar andere diensten behalve voedsel, tenminste als die 
een aanvulling op het inkomen kunnen betekenen. 
 

6. We faciliteren samenwerking (onder meer door bundelen van de vraag naar verschillende 
producten) en afspraken tussen producenten en afnemers over levering en prijsmechanismen, 
en betrekken daar zo nodig tussenschakels bij.  
 

7. We bevorderen verbeteringen in het landschap die laten zien dat lokale voedselnetwerken een 
verschil maken. 
 

8. We organiseren leerbijeenkomsten in het lokale netwerk. 
 

9. We dragen onze visie, werkwijze en voortgang uit naar hogere schaalniveaus, zoals de regio en 
provincie en leren van de feedback. 
 

10. We ontwikkelen een monitoringsystematiek en meten de voortgang, zowel op het gebied van 
voedselafzet als op het gebied van de landschapsdiensten..    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brummen, november 2019 


