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Waarom werken aan het Brummens landschap van
de toekomst?
Er is in het landschap van Brummen veel veranderd, en ook in de toekomst zal
er nog veel veranderen. In de landbouw, in de natuur, in de economie, en de bevolking. Zulke veranderingen bieden aan de Brummense gemeenschap kansen
om duurzamer om te gaan met onze groene leefomgeving. Daarmee kan Brummen bijdragen aan wereldwijde uitdagingen, zoals het behoud van wilde soorten
planten en dieren (de biodiversiteit) en de transitie naar duurzaamheid op het
gebied van klimaat, energievoorziening en economie.

Het Landschapsnetwerk Brummen (LNB) is een platform van inwoners van de
gemeente Brummen/ Elk lid heeft een eigen, bijzondere betrokkenheid bij
het Brummense landschap. Dit LNB heeft een gezamenlijke droom over het
duurzame landschap van de toekomst. Deze droom vindt U in dit document.
Een droom over de toekomst is geen voorspelling, geen plan, maar bedoeld
als inspirerend vergezicht. Over hoe Brummen een bijzondere omslag naar
duurzaamheid kan maken door de natuur als partner te zien en er mee te
gaan samenwerken. Over hoe daaruit een rijker, nuttiger en veerkrachtiger
landschap ontstaat, dat tegelijkertijd ook een positief effect heeft op de
sociale en economische samenhang binnen de gemeente. Onze droom is
ambitieus, daar is het een droom voor. Sommige onderdelen zijn snel te
realiseren, andere vragen ingrijpende veranderingen en doen een beroep op
onze inventiviteit en vragen om discussie. Wij denken dat we dat met elkaar
in Brummen kunnen realiseren. Wij hopen dat we ook u kunnen inspireren
met onze droom. Dat het ons lukt bewoners, organisaties en bedrijven in
Brummen te inspireren om aan een duurzame toekomst te werken. Dat we
het landschap duurzaam gaan benutten en er daarom in gaan investeren.
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Een duurzaam landschap heeft het vermogen diensten te leveren (‘landschapsdiensten’) die bijdragen aan economie en welzijn, voor ons en generaties na ons.

Duurzaam landschap is een gemeenschappelijk
belang

Ons landschap komt voort uit de wisselwerking tussen mens en natuur. De mens

Wat duurzaam is bepaal je met elkaar. Er is geen standaardrecept voor een duur-

verandert de natuurlijke processen in het landschap, en daardoor krijgt het

zaam landschap. Het gaat erom hoe je gebruik wil maken van de fysieke, sociale

landschap vorm. Mensen zijn afhankelijk van hun landschap: ze worden er –op

en economische mogelijkheden van het lokale landschap, en het gaat om je

allerlei manieren- beter van. De natuurlijke uitstraling van ons landschap is

ambities.

bijvoorbeeld goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ook stelt de

Of je nu bewoner bent of bezoeker, grondeigenaar of ondernemer, beheerder

natuur boeren in staat voedsel te produceren, wat voor hen een middel van

of bestuurder, er zijn altijd wel diensten van het landschap waar je je voordeel

bestaan betekent. Onze cultuurgewassen (bijvoorbeeld appels, aardbeien) blij-

mee kan doen. Daardoor heeft ons landschap voor iedereen toekomstwaarde:

ken van betere kwaliteit als ze worden bestoven door wilde insecten. En water-

een duurzaam landschap delen we met elkaar.

planten maken het oppervlaktewater schoner. Allemaal voorbeelden van hoe

Het landschap overstijgt de eigen tuin, het eigen bedrijf. Het individueel belang

ons landschap waardevolle diensten levert. Er zijn tientallen van dit soort land-

komt pas tot zijn recht als het landschap als geheel goed functioneert. Eigen

schapsdiensten te beschrijven.

belang en gezamenlijk belang zijn verstrengeld. Dat betekent dat het benutten
van landschapsdiensten vraagt om duurzame samenwerking. Deze kan ontstaan

Het benutten van landschapsdiensten is een bijdrage aan duurzaamheid. De

binnen een sociaal netwerk van burgers, bedrijven, maatschappelijke

natuur benut immers de zon als energiebron en organiseert zichzelf. In een
duurzaam landschap investeert de mens in landschapsdiensten en benut deze
voor een toekomstbestendige economie en een betere leefomgeving. Voor deze
vorm van duurzaamheid is geen nieuwe technologie nodig. En iedereen kan investeren: een bewoner in de eigen tuin, een bedrijf in het eigen bedrijventerrein,
de gemeente in het openbaar groen, de agrariër in zijn bedrijf. Daarbij is er een
grondregel: landschapsdiensten vragen een gezamenlijke inspanning. Iedereen
heeft er baat bij, maar ze werken beter over grote oppervlakten, dus als kleine
investeringen in hetzelfde gebied elkaar versterken.
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organisaties, overheden. Binnen zo’n sociaal netwerk delen deze partijen ervaringen en kennis, ze inspireren elkaar om initiatieven te nemen, en ze leren van
elkaar en stemmen zich op elkaar af. Daardoor ontstaat een gemeenschappelijke visie, maar minstens zo belangrijk is dat er vertrouwen groeit om die visie

Het Landschapsnetwerk Brummen wil bijdragen aan een gedeelde visie op
het toekomstige Brummense landschap en aan het ontstaan van sociale netwerken.

samen vorm te geven.

Biodiversiteit als ons natuurlijk kapitaal
De appelboom in je tuin heeft weer eens goed gedragen, en je bent er trots op. De

In randen van sloten en percelen leven insecten die kunnen voorkomen dat zich in het

rijke oogst komt allereerst omdat jouw beheer de bodem gezond heeft gemaakt,

gewas plagen ontwikkelen. Het LNB wil kennis hierover concentreren en beschikbaar ma-

en je de boom goed hebt verzorgd. Maar een goede oogst is ook te danken aan
bestuivende insecten, zoals bijen, zweefvliegen en hommels. Omdat er veel van
deze bestuivers waren, werd je appelboom onder uiteenlopende weersomstan-

ken. Boeren kunnen van deze dienst van het landschap extra profiteren door extra brede
bloemrijke akkerranden. Daardoor bouwen ze aan een landschapsbreed netwerk dat ook
goed is voor insecten die hun gewassen bestuiven. En het landschap ziet er voor bewoners
en bezoekers mooier uit. Drie vliegen in één klap!

digheden bestoven. Dat betekende meer appels, maar ook appels van hogere
kwaliteit. Maar bedenk wel: je tuin is veel te klein om een betrouwbare bestuiving
te garanderen. Je hebt geluk dat jij niet alleen een bloemrijke tuin hebt, maar
diverse buren ook. Bovendien ligt je tuin in de buurt van een natuurgebied met
bloemrijke graslanden. Dankzij je omgeving is het leefgebied van de bestuivers
van jouw appel groot genoeg en had je zoveel goede appels. En voor je aardbeien
is het al net zo.
Veel landschapsdiensten werken beter of worden betrouwbaarder bij een grotere soortenrijkdom van wilde planten en dieren. Biodiversiteit is dus belangrijk
voor landschapsdiensten, en daarom is een grotere soortenrijkdom in ieders
belang. Soortenrijkdom neemt toe als die soorten meer leefruimte krijgen. We
kunnen biodiversiteit dus bevorderen door in ons landschap meer gunstige begroeiing voor die verschillende soorten, in onderlinge samenhang, te ontwikkelen. We creëren dan als het ware een netwerk van natuurlijke elementen in
het landschap. Daarvoor is het nodig dat grondeigenaren en gebruikers van het
landschap samenwerken op basis van een gezamenlijke (verbindende) visie.
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Het Landschapsnetwerk Brummen wil bereiken dat

1. De band tussen de Brummense bevolking en haar
landschap versterken

1. ...de inwoners van Brummen zich sterker verbonden voelen met hun bijzon-

Mensen vinden landschap belangrijk, ze genieten van de schoonheid en de na-

dere landschap en beter begrijpen hoe het is ontstaan.

tuur. Maar landschap is ook onze omgeving, waar we wonen en werken, die past
bij onze identiteit. Aan het landschap zie je, ruik je, en ervaar je dat je thuis

2. ...het sociale netwerk rond de natuur van Brummen wordt versterkt en uit-

bent, zo wordt het ‘jouw’ landschap: je eigent het je als het ware toe. Het LNB

gebreid. Daarvoor delen we kennis en bevorderen we informatie-uitwisseling,

wil dat bewoners en ondernemers kunnen benoemen wat het Brummense land-

discussie en samenwerking.

schap voor hen zo bijzonder maakt, dat zij hun beleving met elkaar delen en
de essentiële waarde van ons landschap uitdragen en versterken (zie daarvoor

3. ...een sterke ecologische basis ontstaat voor een duurzaam landschap, door

bijvoorbeeld onze website: www.landschapnetwerkbrummen.nl, waar al veel fa-

meer ruimte te scheppen voor natuurlijke processen en een rijkdom aan soor-

voriete plekken van bewoners zijn te vinden!).

ten, en door de samenhang in het landschap te versterken zodat het veerkrach-

Landschap krijgt extra waarde als we begrijpen hoe het in elkaar zit, hoe het is

tiger wordt.

ontstaan, hoe het ecologisch werkt, waarom bepaalde planten en dieren er voorkomen en andere niet, en hoe het wordt beheerd. Het LNB wil met haar kennis

4. ...een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat voor duurzame bedrijven en

daaraan bijdragen.

circulaire, locoregionale economie de ruimte krijgt, zoals een duurzame landbouw met lokale voedselnetwerken.

illustratie: “Je ziet meer als je kijkt met je hart.” foto: Majella Schoonman
illustratie: “Je ziet meer als je kijkt met je hart.” foto: Majella Schoonman
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Onze droom
In onze droom “maken mensen gebruik van de diensten die het landschap levert
en genieten zij van hun omgeving, zonder dat dit ten koste gaat van de ruimte
en kwaliteiten die planten en dieren nodig hebben. Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat je zo met je omgeving omgaat en waardeert de bijzondere kwaliteiten van de plek waar wij wonen”.
In onze droom kunnen bewoners het landschap lezen, kennen ze het verhaal erachter en worden ze hierdoor in hun handelen gestimuleerd. Ze zijn zich bewust
van alle mogelijke landschapsdiensten en benutten deze ook waar mogelijk en
gewenst. In het bijzonder hechten ze belang aan de bijdrage van het landschap
aan gezondheid, ontwikkeling van kinderen, educatie, het landschap als je thuis,
beleving van schoonheid en rust etc.
“De bewoners dragen er zelf ook aan bij doordat de tuinen, klein of groot, natuurlijker zijn geworden. De stenen zijn zoveel mogelijk verwijderd en hebben
plaats gemaakt voor bomen en struiken van oude fruitrassen, een bloemrijk
grasveld, struiken die vogels aantrekken, en plekken waar insecten zich kunnen
voortplanten”.
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2. Samenhang in het sociaal netwerk bevorderen

Onze droom

Het landschap is van ons allemaal, en daarom zijn we er allemaal verantwoorde-

Er is een sterk sociaal netwerk van mensen die verbonden zijn of zich verbonden

lijk voor. Hoe beter we onderling afstemmen en samenwerken, hoe breder onze

voelen met het landschap. Er zijn er die hun geld verdienen met landschap of die

aanpak, des meer profijt iedereen van het landschap kan hebben. Het landschap

het landschap namens de gemeenschap beheren, al dan niet in vrijwilligersgroe-

krijgt dan voor iedereen meer waarde, en het kan dan nog meer bijdragen aan

pen. Er zijn er ook die in het landschap wonen en er hun ontspanning vinden.

een duurzame en groene economie.

In dat sociale netwerk komen we vertegenwoordigers tegen van bedrijven, bewoners, agrarische ondernemers, mensen van het Waterschap en de gemeente.

Voor de omslag naar duurzaamheid bestaat geen simpel recept. Er zijn enkele

Het sociaal netwerk is een broedplaats voor creatieve oplossingen. Er ontstaat

algemene principes, maar we moeten in Brummen zelf uitvinden hoe we die hier

een gedeeld toekomstbeeld van het landschap, over hoe het wordt benut en hoe

toepassen en vormgeven, in een gezamenlijk leerproces. Door kennis en stand-

het wordt ontwikkeld. Deelnemers overleggen over hoe en waar ze het land-

punten met elkaar te delen en samen nieuwe oplossingen uit te vinden, rekening

schap gaan versterken. Hoe ze publieke grond samen gaan beheren, zoals de

houdend met ieders belang.

buurtbongerd of de bermen van de wandelpaden. En ze maken afspraken over
de uitvoering, het onderhoud en financiële regelingen.

Een sociaal netwerk is een vorm van zelfsturing, vaak in samenwerking met,
maar zeker niet geleid door een overheid. Welke vorm van zelfbestuur past bij
de toekomst van ons landschap?
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3. Ecologische samenhang bevorderen

Onze droom

Landschappen zijn beter bestand tegen verandering als de ecologische samen-

“De basis, het natuurlijke systeem, is versterkt. Het natuurnetwerk en de na-

hang goed is. Met ecologische samenhang bedoelen we dat gelijksoortige plek-

tuurlijke processen hebben meer ruimte gekregen, zodat het systeem tegen een

ken in het landschap, bijvoorbeeld bosjes of poelen, met elkaar samenwerken.

stootje kan. Het water op deze geleidelijke overgang tussen de Veluwe en de

Wanneer gelijksoortige plekken in het landschap elkaar versterken ontstaat

IJssel vormt een belangrijke schakel voor herstel: de natuurlijke beeklopen zijn

ecologische veerkracht. Zo kunnen salamanders heen en weer trekken tussen

waar mogelijk hersteld, de uiterwaarden van de IJssel zijn dynamisch en het

poelen, wanneer deze dicht bij elkaar liggen. Als er eens wat misgaat in een van

grondwater wordt langer vastgehouden in het gebied. De natuurgebieden vor-

de poelen waardoor de salamanders daar verdwijnen, kan de salamander vanuit

men een samenhangend geheel omdat ze worden omgeven door een rijk boeren-

de naburige poelen weer terugkomen. Verbindingen in het landschap geven de

landschap, dooraderd met houtwallen, bosjes, poelen, bloemrijke akkerranden

natuur veerkracht.

en soortenrijke graslanden. De scherpe overgangen zijn uit het landschap ver-

Veerkrachtige natuur kan beter tegen een stootje, bijvoorbeeld klimaatveran-

dwenen en de vlinders, bijen, hommels en amfibieën verdringen zich in deze zo-

dering. Die veerkracht ontstaat door ecologische samenhang in het landschap.

men, terwijl leeuweriken, wielewalen en geelgorzen de lucht vullen. Karakteris-

Ecologische samenhang maken we met elkaar: door samenwerking tussen eige-

tieke soorten zijn vooruit gegaan en zelfs teruggekeerd, zodat je als wandelaar

naren en gebruikers van ons landschap. Twee voorbeelden:

of fietser kan genieten van een kleurrijk en luisterrijk landschap.”

•

Velen zijn actief in hun landschap. In hun tuin of straat, in hun bedrijf,

of voor een bepaalde soort die hen aan het hart ligt. Het rendement wordt groter
als al die kleine initiatieven elkaar gaan versterken. Bijvoorbeeld “het bijenlint”,
een ecologisch netwerk van bloeiende planten voor bestuivers (zoals wilde bijen
en andere insecten) kan worden versterkt als ook bedrijven mee gaan doen en
hun terreinen gaan vergroenen.
•

Populaties van wilde soorten planten en dieren raken beter bestand te-

gen klimaatverandering wanneer we de ecologische samenhang tussen de Brummense landgoederen versterken. Dat kan door beheer onderling af te stemmen
en verbindende landschapselementen aan te leggen. Dat lukt als landgoedeigenaren, burgerinitiatieven en bedrijven de handen ineen slaan.
Het LandschapsNetwerk Brummen wil onderzoeken hoe ecologische
samenhang in ons landschap kan worden versterkt en samenwerking om
dit mogelijk te maken bevorderen.
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4. Het landschap draagt bij aan een groene economie.

Onze droom

Bedrijvigheid is belangrijk voor het welzijn en de leefbaarheid van iedereen in

“De landbouw is duurzaam en vertrouwt volop op de diensten geleverd door de

onze gemeente , net als het landschap dat is. Hoe kunnen die twee elkaar ver-

natuur: natuurlijke plaagregulatie, een vruchtbare humusrijke bodem vol bo-

sterken?

demleven, vitale gewassen die minder snel ziek worden, natuurlijke bestuivers,
etc. geleverd door de kleinschalige natuurlijke elementen in het boerenland. De

Veel mensen uit de Randstad vestigen zich in Brummen vanwege het landschap

bewoners zijn bewuste consumenten die dit lokale voedsel waarderen, inclusief

en de goede verbindingen. Vaak nemen ze hun bedrijf mee. Sociale media en

het kleinschalige landschap en het dierenwelzijn”.

internetverbindingen maken kleine bedrijven mobiel. Het Landschapsnetwerk

“De goed onderhouden houtsingels en de bloemrijke bermen langs wegen en

Brummen denkt dat door het Brummense landschap nog bijzonderder te maken

watergangen getuigen van voldoende en betaalbare biomassa-afzet”.

de regio Brummen juist voor deze ondernemers aantrekkelijker kan worden.
Daardoor kan het landschap bijdragen aan het oplossen van sociaaleconomische problemen rond vergrijzing en economische en demografische krimp.
Bij duurzaamheid hoort een economie die circulair is. Dat betekent voor boerenbedrijven dat deze weer onderdeel worden van de Brummense maatschappij, dat hun producten ook meer lokaal worden verkocht, dat hun bedrijven de
dragers zijn van een duurzaam landschap. Het Landschapsnetwerk Brummen
wil stimuleren dat Brummense boerenbedrijven kansen kunnen benutten
om deze omslag te maken.
Maar ook bedrijven als de papierfabrieken kunnen zich onderscheiden op het
gebied van duurzaamheid (MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen).
Sommige doen dat al. Omdat het hun voordeel oplevert op de wereldmarkt,
omdat het goed is voor hun werknemers, uit principe, of omdat het goed is voor
hun relatie met Brummen en haar bewoners. Hoe kunnen de ambities van bedrijven worden verbonden met het lokale landschap, zodat duurzame economie
ook een groene kleur krijgt en bovendien meer lokale betekenis?
Het Landschapsnetwerk Brummen wil dat graag met geïnteresseerde
bedrijven ontdekken.
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Van droom naar werkelijkheid: kansen benutten

fen, lokale voedselnetwerken, de boer wordt weer ‘onze’ boer, multifunctionele
producten, en voedsel voor lokale markt. Door deze verbreding kunnen ‘onze’

Het Landschapsnetwerk Brummen heeft een droom. Wat kan het doen om die
droom te realiseren?

landbouw wint dan aan veerkracht.
Krimp en vergrijzing

•

deze visie uitdragen,

•

kennis over ons landschap beschikbaar stellen

•

laten zien dat veranderingen mogelijk zijn

•

met bewoners en bedrijven ideeën uitwisselen en
ontwikkelen over hoe we samen gedeelde waarden kunnen vergroten

•

boeren minder economisch afhankelijk worden van die wereldmarkt. De lokale

contacten leggen tussen partijen die het sociale netwerk versterken

Met deze middelen op zak kunnen we kansen die zich aandienen helpen
benutten.
Hieronder staan vijf ontwikkelingen die kansen bieden voor een omslag in onze
samenwerking met landschap.

Demografische en economische krimp en vergrijzing liggen op de loer. Dat
vormt een bedreiging maar ook een kans. Er zal veel energie gaan zitten in het
aantrekken van nieuwe bedrijven en jonge bewoners. Een kans voor het Brummense landschap. Maak Brummen bijzonder vanwege het bijzondere landschap,
de bijzondere natuur en de vele initiatieven gericht op duurzaam gebruik daarvan. Brummen als broedplaats voor een groene economie.
De energieke samenleving en kennismaatschappij.
Duurzaamheid is hip. Burgerinitiatieven gericht op duurzaamheid nemen sterk
toe, kennis is overal beschikbaar en de burger gaat een steeds sterkere rol spelen in het beheer van het landschap. De rol van de overheid verandert naar het
stimuleren van sociale netwerken; overheid wordt steeds meer partner en

Klimaatverandering
Effecten van klimaatverandering op het watersysteem en de biodiversiteit worden steeds duidelijker. Ook boerenbedrijven krijgen er mee te maken. Effecten
van klimaatverandering zijn een sturende kracht voor verandering. Het landschap kan worden aangepast om klimaateffecten te verzachten, het watersysteem en het boerenbedrijf veerkrachtiger te maken. Met die maatregelen kunnen ecologisch netwerken worden versterkt.

facilitator.
Duurzaamheid en bedrijven
Voor bedrijven is duurzaamheid een ‘selling point’. Je kunt je er mee profileren
(MVO), er is een economisch voordeel (met een mooier landschap krijg je meer
toeristen), maar ook een concurrentievoordeel (“wij zijn de duurzaamste”), en
een voordeel voor personeel (groene bedrijventerreinen) en in de relatie met
de sociale omgeving (investeren in landschap). Steeds meer bedrijven zijn hier

Duurzame landbouw
De landbouw is nu erg afhankelijk van de wereldmarkt, en daardoor kwetsbaar.
Bovendien is de wijze waarop het landschap wordt benut vooral gericht op voed-

mee bezig. Dat biedt een kans hen te betrekken bij het bijzondere landschap
van Brummen.

selproductie, ten koste van de ecologische veerkracht. Steeds vaker kiest de
consument voor lokaal voedsel van hoge kwaliteit. Uit deze drie trends ontstaan
kansen voor een gebiedseigen landbouw: landbouw en natuur als partners, terugdringen afhankelijkheid van fossiele brandstof, hergebruik van meststof20
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Vijf uitwerkingen die passen bij het landschap

Landschappelijke zonering

Een duurzaam landschap ontwikkelen begint bij de karakteristieken van het

Als we van de Veluwe naar de IJssel gaan komen we door een aantal zones die

Brummense landschap, die als het ware de identiteit ervan bepalen. Unieke com-

verschillen in kenmerken, zoals grondgebruik, perceelvorm en natuurtypen. Als

binaties van kenmerken vormen die identiteit waar bewoners trots op (kunnen)

je erop let herken je de zones op je fietstocht van Coldenhove naar Cortenoever.

zijn, waar bezoekers door worden aangetrokken. Identiteit zit in de hoofden van

Deze zonering weerspiegelt het historisch grondgebruik: hoe mens en natuur

mensen. Maar je kan het ook in een kaart weergeven.

met elkaar samenwerkten. Deze zonering is uniek voor het Brummense landschap en de drager van de landschapsidentiteit. Het historische grondgebruik is

Historisch komt de identiteit van het Brummense landschap voort uit de ligging

zichtbaar, de zones verschillen in bodemtype, watersysteem en flora en fauna.

tussen Veluwe en IJssel en de zonering in grondgebruik die daarmee samenhing.
Die opbouw is nog steeds zichtbaar en alleen al dat feit maakt het landschap in
onze gemeente uniek.
We onderscheiden zes landschapszones. Voor vijf zones volgen nu uitwerkingen, waarin we historisch gebruik verbinden met toekomstige ontwikkeling. Je
leest tussen de regels door dat we ons hebben laten inspireren door het industrieterrein op de Veluwerand in Eerbeek, het open ontginningslandschap ten
noorden van Hall, de landgoederenzone achter Leuvenheim, de oeverwal tussen
Empe en Brummen en de uiterwaarden bij de monding van de Oekense beek.
Maar het zijn voorbeelden die ook elders binnen de zones passen.

illustratie pagina 23: Landschapstypen, schets: Mariette Claringbould
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Eerste zone: Veluweflank-Werklandschap

der te maken. Dat levert nog andere voordelen. Zuivering van afvalwater wordt
zichtbaar in brede natuurlijke beekoevers en moerasjes: hier werkt de natuur
voor onze schone leefomgeving. Van een afstand is de beek zichtbaar door de
elzenbomen die aan de oevers staan, je hoort het aan de vogels en ziet het aan
de bloemen en bijen. Langs de hele beek loopt een fiets- en wandelpad, van de
Veluwe tot aan het Apeldoorns Kanaal. Je fiets dwars door de fabriekshal in een
glazen tunnel en beleeft de reusachtige machines in de koffiecorner, waar je ook

Eerste zone: Veluweflank-Werklandschap

Versterken band bevolking met het landschap
De papierfabriek vertelt de historie van Eerbeek. Vanuit de papiermolens langs
de beken, met water uit gegraven bronnen aan de voet van de Veluwe, ontwikkelde zich papierindustrie van wereldformaat. In onze droom leeft dit verhaal
weer bij iedereen. De fabrieken krijgen statuur doordat de waarde die deze fabrieken hebben voor de samenleving wordt toegevoegd aan hun economische
waarde. Ook voor mensen die er niet werken geven ze positieve betekenis aan
het gebied. Mensen beseffen dat de papierindustrie hoort bij hun plek.
Doordat hun belangen zijn verbonden met het fabriekslandschap worden bewoners gevoelsmatig mede-eigenaar. De begroeide daken en wanden met klimplanten temperen de zomerhitte en dragen bij aan het voorkomen van wateroverlast
bij hevige regenval. De medewerkers zijn gezonder en minder gestrest, en trots
op hun bedrijf. Op sommige fabrieksdaken zijn zelfs moestuinen gemaakt door
bewoners uit de aangrenzende wijken, die daar hun voedsel kweken en zich
ontspannen. Restwarmte van de fabriek wordt goedkoop aan de buurt geleverd.
De historische band met het landschap wordt benadrukt door de beek zichtbaar24
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je e-fiets kunt opladen. Nieuwsgierigheid naar technologie wordt hier gekoppeld

Tweede zone: Ontginningslandschap

aan cultuurhistorisch besef.
Samenhang in sociaal netwerk bevorderen
Bewoners identificeren zich met het bijzondere industriële landschap op deze
plek, met zijn historische wortels. Dit industrieel monument is leuk en leerzaam
en wordt benut voor educatieve doelen of evenementen. In de gemeenschappelijke moestuinen op het dak ontmoeten de bewoners van omliggende wijken
elkaar.

Versterken band bevolking met het landschap
Het gebied is een gemeenschappelijk en aantrekkelijk landgoed waarin het open
karakter van het landschap is behouden, vooral in de richting van de Empensche
en Tondense heide. Het vergezicht (op onder meer de Veluwe) accentueert de
historische band met het heidelandschap. Hier en daar wordt de openheid doorbroken door een groepje bomen en lage (gelegde) heggen. Overal zijn bloemrijke randen en bermen een lust voor het oog. In de graslanden zie je de verschillen in de ondergrond (droog, nat) terug, al wandelend ervaar je die afwisseling.

Ecologische samenhang bevorderen
Omdat de beek een brede bedding heeft gekregen met overal oeverbegroeiing
die water zuivert, is er leefgebied ontstaan voor dieren en planten. Deze werkt
als verbindingszone waarlangs ze zich kunnen uitbreiden. De tuinen in de buurt
worden daardoor soortenrijker.
De daken van de hallen en gebouwen zijn vaak bedekt met bloemrijke begroeiing. Waar mogelijk is ook de ruimte tussen gebouwen heringericht met bloemrijke begroeiing. Bij elkaar is dit een grote concentratie van bloemrijke graslanden,
een type begroeiing dat schaars is geworden. Er is een concentratie ontstaan
van vlinders en bestuivende insecten die uitstraalt naar de omgeving. Daardoor
worden de tuinen en wegbermen in Eerbeek rijker aan soorten. Zo zorgt het industriële landschap voor een ecologische impuls in de omgeving.

Weldadig is dat er zo weinig prikkeldraad is, want de groepen extensief gehouden runderen (vlees- en melkvee) worden nu door lage maar ondoordringbare
vlechtheggen gescheiden. De huizen langs de doorgaande weg passen goed bij
dit organische landschap. Historische paden zijn hersteld en worden collectief
beheerd, waardoor het gebied goed ontsloten is voor wandelaars, ruiters en fietsers. Metalen hekken in de hekkesgaten zijn vervangen door houten exemplaren
die typisch zijn voor de streek.
Samenhang in sociaal netwerk bevorderen
De eigenaren van de percelen vinden elkaar in een gemeenschappelijk beheerplan. Natuurmonumenten, die een deel van het gebied in eigendom heeft, zet de
poorten open voor een samenwerking met boeren en burgers om dit beheerplan
te realiseren. De mensen realiseren zich dat ze iets bijzonders hebben met el-

Bijdrage aan groene economie
Water en warmte uit het industrieel proces wordt hergebruikt. Waar een harde
gesloten ondergrond nodig is voor zwaar vervoer levert het wegdek energie op
voor de hybride heftrucks. De goederenstroom is vergroend door hybride vervoer, waardoor de luchtvervuiling en uitstoot van CO2 zijn verminderd.
Papieren gebruiksvoorwerpen vervangen producten op basis van olie(plastics).
Nu al is de balie van het gemeentehuis van Eerbeeks karton. Natuurlijk drink
je in de gemeente Brummen uit bekers van de eigen papierindustrie en kom je
steeds vaker producten tegen die van papier zijn gemaakt. Een nieuw bedrijf
brengt water uit de Veluwse sprengen op de markt als streekeigen product.
26

kaar, en investeren in gezamenlijke activiteiten.
Ecologische samenhang bevorderen
Bermen en watergangen zijn verbreed en dragen een bloemrijke begroeiing. De
begraasde graslanden zijn soortenrijk en afwisselend. Je kunt er in de zomer
makkelijk ’s avonds dassen zien scharrelen en omdat het landschap zo open
is broeden er weidevogels. ’s Winters zijn er groepen wilde ganzen en kieviten,
en regelmatig zie je er de slechtvalk jagen. Dankzij de grote oppervlakte en de
bloemrijke bermen is er een rijke insectenfauna en daardoor zijn insectenetende
27

streek. Bewoners wisselen kennis uit over hun klimaat-neutrale woningen. Ze
streven ernaar om door samenwerking het gebied energie-neutraal te maken.
Het maaisel van de bermen gaat als biomassa naar de vergistingsinstallatie in
Oeken, en de bewoners krijgen inkomsten terug in de vorm van korting van de
lokale energieleverancier EBEM.
Het uitzicht vanuit de huizen langs de doorgaande weg geeft deze een economische meerwaarde. Het gebied wordt goed gebruikt door recreanten, diverse
bewoners bieden B&B aan.

Tweede zone: Ontginningslandschap

vogels zoals geelgors en roodborsttapuit opvallend aanwezig.
De watergangen zijn verbreed en ondieper gemaakt, waardoor water in dit bovenstroomse gebied beter wordt vastgehouden. Hierdoor zijn er bij zomerse
stortbuien (die steeds heftiger worden) benedenstrooms geen problemen meer.
De watergangen hebben een rijke flora en fauna. Ook is er een netwerk van
veedrinkpoelen.
Bijdrage aan groene economie
Boeren verdienen een deel van hun inkomen door het landschap te onderhouden
volgens dat beheerplan: ze leveren ‘groene diensten’ door het onderhoud, in samenwerking met vrijwilligersgroepen, zo betaalbaar mogelijk te onderhouden.
Dit compenseert de inkomsten die anders waren verdiend door een intensiever
gebruik. De kudden runderen en schapen die in het gebied grazen produceren, naast Brummense wol, bijzonder lekker landgoedvlees dat populair is in de
28
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Derde zone: Landgoederen

Kramen op de weekmarkt. Burgers adopteren varkens en runderen van bijzondere rassen, kopen het vlees volgens het principe van de vierkantsverwaarding.
Via internetplatforms, een lokaal kookboek en kookgroepen wordt kennis en ervaring gedeeld hoe je met de onbekende delen van een dier kan koken. Groepen
burgers onderhouden hagen, bomen en hekwerken.
Ecologische samenhang bevorderen
Watersysteem: beken zijn ondieper en breder, er liggen bomen in en bomen
groeien in de beek, beken houden water beter vast en zuiveren water. Bossen
fungeren als waterbuffer en waterzuiveraar. Diverse drinkpoelen zijn aangelegd
voor het vee. Het waterpeil wordt beheerd in samenspraak met de lokale grondbeheerders.
De weg die dwars door het gebied loopt heeft een groen wegdek, auto’s rijden
langzaam. Er zijn minder hekken.
Derde zone: Landgoederen

Versterken band bevolking met het landschap
Brummen is trots op dit bijzondere voorbeeld van een duurzaam samengaan van
natuur, cultuurhistorie en agrarische economie. In politiek en landelijke media
krijgt dit gebied aandacht als uitnodigend voorbeeld.
Mensen benutten de vele struiken en bomen met eetbare vruchten. Kinderen en
jongeren vertellen er verhalen over, er worden leertochten vanuit school georganiseerd, onder meer omde waterfauna te bestuderen, gevangen waterdieren
worden opgezocht op internet.
Samenhang in sociaal netwerk bevorderen
Landgoederen en boerenbedrijven werken samen in beheer, en maken zo een
gemeenschappelijk beheersgebied: dit herinnert aan de gemene gronden van
vroeger tijden.
Boeren en burgers vormen netwerken, directe relaties producent-consument.
30

31

Vierde zone: Oeverwal met bewoning

Bijdrage aan groene economie
Agrarische bedrijven zijn veerkrachtig door verbreding van hun bedrijf. Vlees
van bijzondere rassen wordt afgezet onder merknaam op lokale-regionale
markt, deels direct aan de consument, tegen een betere prijs voor de producent. Kostenbesparing omdat natuurlijke kudden zo veel mogelijk buiten kunnen zijn dankzij ruimtelijke variatie in weide/boslandschap. Melkveehouderijen
zijn niet uitsluitend gericht op het produceren van grote volumes melk, maar
weten waarde toe te voegen door enerzijds verbreding van hun bedrijf, anderzijds door (deels) zelf of in coöperatief verband te zuivelen. Er staan in het landschap meer overstaande bomen en houtsingels. Er zijn enkele graanakkers. Ook
wordt er geëxperimenteerd met klimaatbestendige soja- en lupineproductie, als
duurzame bronnen van eiwit dat voor lokaal vee bestemd is. Biomassaproductie
voor energie daar waar het kan, verhoogt afwisseling in landschap. Kostenbesparing voor het Waterschap dankzij een bijdrage aan waterbeheer komt terug
als inkomsten voor agrariër .

Versterken band bevolking met het landschap
De kleine dorpskern met verspreide huizen is uitgegroeid tot een bekend voorbeeld van een sociaal netwerk van bewoners en lokale ondernemers dat samen
aan het landschap bouwt ten behoeve van de kwaliteit van leven en een (lokale)
groene economie. Hierdoor is het landschap ecologisch rijk geworden.
De leefbaarheid is verbeterd doordat de doorgaande weg fietsvriendelijk is gemaakt. Auto’s gebruiken dezelfde stroken als fietsers en kunnen deze niet
passeren.
Het wandelpadennetwerk is goed begaanbaar doordat het onderhoud gezamenlijk wordt georganiseerd. Het padennetwerk is verder uitgebreid en de mensen
weten het te vinden. Vanuit elk punt in het gebied kun je diverse grote en kleine

Toeristische trekpleister: de landgoederen profiteren van de toegenomen belangstelling en werken aan onderhoud en herstel van de karakteristieke structuur. In het gebied met weinig bewoning zijn de grenzen tussen landgoederen
en boerenbedrijven poreus. Daardoor zijn er overal verrassende wandelpaden
door het land, met klaphekjes of overstapplaatsen waar nodig. Het landschap,
met veel overgangen tussen bos en open ruimte, oogt rijk met bloemrijke weiden, boomgroepen in het veld en soortenrijke houtwallen. Er zijn boomgaarden
te vinden met bijzondere rassen waar je zelf in mag plukken. Agrariërs hebben
contracten met horeca en recreatieondernemers voor verhogen recreatieve aantrekkelijkheid en levering van lokale producten. Er ontstaat bovendien op de
landgoederen meer gelegenheid voor de organisatie van beeldende en
podiumkunstevenementen.

rondjes maken via wandelpaden.
Samenhang in sociaal netwerk bevorderen
Een voormalige boerderij is uitgegroeid tot buurtontmoetingsplek, het centrale
punt in het sociale landschap. Zo zijn er is een bed & breakfasts voor wandelaars, een winkel voor producten uit het dorp, een dagcentrum voor ouderen en
er komt er jaarlijks een pers waar sap gemaakt wordt uit de appels uit het dorp.
Kennis wordt gedeeld op een informatieplek, eventueel in de vorm van een
dorpsplatform op internet, bijvoorbeeld over energiezuinige maatregelen voor
woonhuizen.
Er is een aantal collectieve boomgaarden aangelegd. Allerlei soorten fruit kunnen hier worden geplukt. Het onderhoud wordt door een groep bewoners gedaan, ondersteund door de gemeente. Voor de afvoer van snoeihout is geregeld
dat dit voor lokale energie of bijvoorbeeld het onderhoud van houtwallen wordt
gebruikt.
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Langs de beek is een klimaatcorridor ontstaan, een kralensnoer van poelen,
kruidenrijke graslanden, moerasjes en natuurvriendelijke oevers. De beek heeft,
in overleg met de agrariërs, meer ruimte gekregen.
Bijdrage aan groene economie
Het gebied is energie-neutraal. Extra wilgenbosjes en veel houtwallen zorgen
voor biomassastroom. Achter de school is een biomassa-installatie waar bewoners hun bioafval brengen en snoeihout uit de bosjes en houtsingels die talrijk
door het landschap zijn gestrooid.
Er is een lokale economie ontstaan. Producten van lokale fruit- en notenbomen,
zoals appel- en perensap, walnoten, sloe gin, en jams worden verkocht in de
buurtontmoetingsplek.

Vierde zone: Oeverwal met bewoning

Ecologische samenhang bevorderen
Langs de wandelpaden, langs de wegen en in veel tuinen zijn bloemrijke begroeiingen ontwikkeld die samen een ecologisch netwerk voor bestuivende insecten
vormen. Hierdoor worden de moestuinen en gemeenschappelijke boomgaarden
optimaal bestoven; door de hoge soortenrijkdom werkt de bestuiving onder alle
weersomstandigheden. Appels en aardbeien zijn extra lekker en blijven langer
goed. Veel houtwallen zijn aangeplant: bijzondere vogelsoorten zoals de geelgors en de grauwe klauwier broeden jaarlijks, mede dankzij de toegenomen insectenrijkdom. Dit netwerk van bloemrijke graslanden is ook goed voor andere
biodiversiteit en ziet er mooi uit. Het wandelnetwerk is er extra aantrekkelijk
door geworden en trekt bezoekers van buiten. Imkers profiteren hier van, de
honing wordt verkocht in de Brummense supermarkten. Het ecologisch netwerk
wordt door de bewoners collectief onderhouden: het maaisel gaat naar de biomassa-installatie. Hier en daar zijn markante bomen aangeplant in weilanden,
geven het landschap een bijzonder accent en de koeien zijn er blij mee bij warm
weer.
34
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Vijfde zone: IJssel met beekmonding

Ecologische samenhang bevorderen
De Oekense Beek heeft ruimte gekregen om uit te monden in de IJssel. Dit is een
van de weinige plaatsen aan de rivier waar de werking van natuurlijke processen van een uitmondende beek zichtbaar is in het landschap. Er is een slimme
vispassage gemaakt. De belangrijkste voortplantingsplek in de gemeente voor
de knoflookpad, niet voor niets de natuurambassadeur van Brummen, is hier
ontstaan dankzij slimme ingrepen in combinatie met de dynamiek van de Oekense Beek en het rivierwater. Daarmee is een voorbeeld ontstaan dat op andere
plaatsen aan de IJssel is nagevolgd.
Bijdrage aan groene economie
Koeien struinen in natuurlijk opgebouwde kudden door het gebied, en leveren
uiterwaardenvlees en -kaas voor de lokale markt en daarbuiten. Bij de genoemde
zorgboerderij is een terras waar toeristen neerstrijken en fietsen opgeladen kunnen worden. Uiteraard worden hier lokale producten verkocht.

Vijfde zone: IJssel met beekmonding

Versterken band bevolking met het landschap
Er is een fietspad en wandelpad over de dijk, dat fraai zicht geeft op de uiterwaarden en op de stad Zutphen die historisch is verankerd aan de rivier. Aan de
hoog-laag verschillen in de graslanden zie je hoe de rivier het landschap vormt.
De paden lopen van het veer Bronkhorst naar Zutphen. Bij de Oekense Beek zie
je de beek in de rivier uitmonden, en krijg je een indruk van de dynamiek die
dat oplevert. De boeren geven, onder goede afspraken, ruimte aan de recreant.
Het is normaal geworden dat mederecreanten elkaar aanspreken op ongewenst
gedrag (zoals vervuiling, loslopende honden, hekken open laten staan).
Samenhang in sociaal netwerk bevorderen
Een zorgboerderij is een infopunt over historie en beheer van het IJssellandschap, en er hangen zichtbare kaarten met fiets- en wandelroutes.
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Colofon
Deze visie is de gemeenschappelijke droom van Bertus Aldershof, Jet Berends van Loenen,
Mariette Claringbould, Joop Hammink, Jaap Kuper, Willem van Ommeren, Paul Opdam,
Kitty Peeters, Lidwien Reuser, Majella Schoonman, Fons Smeur, Lars Soerink en Claire Vos.
Samen vormen zij het Landschapsnetwerk Brummen.
Het Landschapsnetwerk Brummen LNB is een netwerk van bewoners van de gemeente
Brummen met een passie voor het uitzonderlijke landschap in deze gemeente. Ons doel
is de Brummense gemeenschap bewust te maken van de rijke cultuurhistorie en natuur in
hun leefomgeving en hen te stimuleren deze te ontwikkelen voor een duurzame toekomst.
Als kennisplatform verzamelt en ontwikkelt het LNB kennis en deelt die met de Brummense gemeenschap. Onze opstelling is onafhankelijk, kritisch, eigenwijs en altijd constructief. We bevorderen nieuwe coalities tussen politiek, bedrijfsleven, burgers, boeren
en natuurbeheerders. Omdat stappen naar een duurzame toekomst worden gestimuleerd
door een gedeelde visie en een samenhangende aanpak die sectoraal belang overstijgt.
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