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Landschapsnetwerk
Deze folder en de activiteiten
worden inhoudelijk ondersteund door het
Landschapsnetwerk Brummen: een groep bevlogen
inwoners van Brummen die met raad en daad
proberen het mooie landschap van Brummen te
versterken. Het netwerk probeert liefde voor en
kennis over het bijzondere landschap te verspreiden. Om zo bij te dragen aan waardering voor - en
versterking van - deze prachtige omgeving.

Brummense Natuurschatten is een uitgave van Landschapsnetwerk Brummen in samenwerking met Natuurrijke Ontdekkingen - platform voor Brummense
natuurbeleving. Tekst: Claire Vos, Henk Jan de Looff en Lars Soerink. Vormgeving: Lars Soerink. Fotografie gesponsord door vildaphoto.net

Op landschapsnetwerkbrummen.nl en op
natuurrijke-ontdekkingen.nl vind u een overzicht
van activiteiten. Ga eens mee: deelname is gratis!
Het zijn mooie momenten om de bijzondere
inwoners van Gemeente Brummen in het echt te
ontmoeten. Veel activiteiten zijn ook erg geschikt
voor gezinnen met kinderen. Of u trekt er gewoon
zelf op uit!.

Ga mee op zoek
Deze bijzondere inwoners laten zich niet altijd
makkelijk zien. Soms is hulp van specialisten nodig.
Met aanstekelijk enthousiasme kunnen zij vertellen
over hun dieren en planten.

Het landschap van Brummen is rijk aan mooie plekken. Die
op hun beurt het thuis zijn van veel bijzondere planten en
dieren - de natuurschatten van Brummen. Op de kaart ziet u
bijzondere soorten van Brummen, aangeduid op de plek
waar zij leven.
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Landschap van Brummen
Bijzondere dieren en planten in
een bijzonder landschap. Dat is niet
zonder reden: Brummen is enorm
rijk aan verschillende leefgebieden.
Ook mensen voelen zich er thuis.
Van de uitgestrekte Veluwse bossen,
tot de stromende rivier. Ertussen liggen
open gebieden, grotendeels ontginningen. Landgoederen, met droge en
natte plekken. En dichter bij de rivier,
op de oeverwal van de IJssel, vestigden
mensen zich, zodra we dat konden.
De Veluwe is een droge berg zand, ongeschikt voor landbouw. Ooit gingen we
er zo tekeer dat alleen woest stuifzand
overbleef. Aan de Veluwe ontspringen beken, die door het Brummense
landschap naar de IJssel stromen.
Richting IJssel wordt de bodem rijker. Regenwater van de Veluwe komt
weer omhoog en voedt de natte
gebieden van de Empese en Tondense Heide in het open land. Wat
verderop vind je moerasbossen. Op
geschikte plekken werden landgoederen gesticht. Boeren konden goed
uit de voeten in dit vruchtbare gebied
en ontgonnen alle delen tussen IJssel en Veluwe die niet té nat waren.
Het oude grondgebruik is nog steeds
terug te vinden in het landschap
en dat is bijzonder. Wilt u meer weten over het landshap? Bezoek dan
landschapsnetwerkbrummen.nl

Veluwerand

Ontginningen
Sprengkoppen
met goudveil
en mijtertje

V

eel bijzondere
dieren en planten
zijn niet zo groot als het hert
hieronder. Het beekmijtertje is zelfs maar een
heel kleine paddestoel, een halve pink. Mooi
is-ie wel! Zijn leefgebied is ook erg bijzonder:
de bronnen van de beken die aan de Veluwe
ontspringen. Door mensen gegraven ‘sprengen’ doen water aan het zand ontspringen.
Waar dode bladeren zich langs het water
ophopen, kan je het mijtertje vinden. Tussen
een andere bijzonderheid, het paarbladig
goudveil. Een plantje met subtiele - maar o
zo verfijnde - bloemetjes. Goudgeel is dus
de kleur om naar uit te kijken. Maar kijk wel
goed, want net als bij goudzoeken is de beloning klein en alleen voor wie echt goed kijkt.

Bossen Eerbeek:
Edelhert

W

ie aan de Veluwe
denkt, denkt
aan herten (en misschien
zwijnen). Niet meteen aan het
landschap van Brummen. Toch huisvest de
Brummense Veluwerand een groep edelherten, die er een verborgen bestaan leiden
temidden van boeren, maneges, campings
en andere mensenzaken. Hun sporen zijn
vaker te zien dan de dieren zelf. Toch kan
je op een ochtend hardlopen, of op een
zondagmiddagwandeling, oog-in-oog komen
te staan met het grootste wilde zoogdier
van Nederland. Een indrukwekkend idee.

Empese en Tondense Heide:
Klokjesgentiaan

D

e klokjesgentiaan is een
zeldzame verschijning
in Nederland. Ze bloeien tussen half juli en
eind augustus, soms eerder. De bloemen zijn
donker hemelsblauw. De soort komt nog
het meeste voor op natte heide en blauwgraslanden en heeft graag natte voeten.
Je kunt ze nog vinden op de Empese en
Tondense Heide, een natuurgebied vlakbij
de kernen Empe en Tonden. Hier zijn in 2012
en ‘13 allerlei maatregelen genomen om
het gebied natter te maken. Er loopt een
kronkelpad doorheen, zodat je optimaal kan
genieten van dit open en waterrijke gebied.

Voorstonden: Das

D

e das is, zolang de wolf
nog niet is gearriveerd,
het grootste roofdier in
Nederland. Het ging niet
goed met de das. Jacht, wegverkeer en leefgebied-vernietiging heeft
‘m flink de das omgedaan. Bescherming
en verkeersmaatregelen hebben de das
van een goede 1000 dieren in 1960 weer
op een huidig aantal van 6000 gebracht,
ongeveer de helft van het aantal dassen
rond 1900. Dassen leven in familieverband in ondergrondse burchten die soms
al eeuwen oud zijn. Op de Empense en
Tondense heide leeft een flinke familie in
een grote burcht vlak langs de Mestweg.
Dassen eten voornamelijk wormen, larven
en plantaardig voedsel. Met zijn zwart-wit
gestreepte kop een opvallende verschijning die zich heel soms ’s avonds laat zien.

Landgoederenzone

Oeverwal IJssel

Groot Engelenburg:
Boommarter

B

oommarters leven in
bosrijke gebieden en
maken hun woning graag in
holle bomen. Anders dan hun bijna even
grote neef de steenmarter, komen ze niet
graag in de buurt van mensen. Jonge boommarters willen dat nog weleens vergeten
en ravotten in de nestboom zonder op
toeschouwers te letten. Op landgoed Groot
Engelenburg is dat tafereel soms te aanschouwen. De bef die de boommarter op zijn
borst draagt is gelig van kleur, net of er wat
eigeel gemorst is. De bef van de steenmarter
is meestal wit, de oren van de boommarter
zijn groter dan van de steenmarter. Boommarters eten insecten, vogels, eieren, muizen
en vruchten en heel soms een eekhoorn.

Het Leusveld: Kleine
IJsvogelvlinder

N

ee dit is geen vogel
maar een vlinder.
Waarschijnlijk is de vlinder naar de
ijsvogel vernoemd omdat ze allebei langs
beken vliegen. De kleine ijsvogelvlinder
is heel zeldzaam in Nederland, maar komt
in de vochtige bossen van de landgoederenzone van Brummen gelukkig nog
volop voor. De kleine ijsvogelvlinder vliegt
van midden juni tot midden augustus. Om
de vlinders te kunnen zien ga je op zoek
naar zonnige luwe plekken in het bos. Hier
zet de vlinder haar eieren af op de kamperfoelie, terwijl de bloeiende bramen
een belangrijke bron van honing zijn.

Oude IJssel:
Knoflookpad

D

e knoflookpad heeft zijn
naam te danken aan
de knoflookachtige geur die hij
afgeeft als hij wordt bedreigd. Ze verstoppen
zich overdag onder de grond, soms graven ze
wel tot een meter diep. De knoflookpad was
bijna uitgestorven, maar door herintroductie
en het bijplaatsen van opgekweekte larven
zijn de leefgebieden van 2 naar 9 gegaan
en lijkt de soort voor Brummen gered. In de
landgoederenzone van Empe en Tonden
komen ze nog voor. Kwaken doen knoflookpadden onder water. Doordat ze nachtactief
zijn is de kans op een ontmoeting klein.
Maar de knoflookpad is zo bijzonder dat
het eigenlijk de “panda van Brummen” is.

Soerense Broek:
Ringslang

R

ingslangen voelen
zich thuis in het
natte land tussen Veluwe
en IJssel. Ze leven verborgen maar zijn soms zonnend op de schuine
oevers van de Soerense Beek te zien. De
ringslang heeft veel baat bij rommelhoekjes
waar organisch materiaal zoals tuinafval op
een hoopje ligt. In die “broeihopen” legt het
vrouwtje in het vroege voorjaar haar eieren.
Vrouwtjes ringslangen zijn veel groter dan
de mannetjes. Ringslangen hebben een
kenmerkende gele “ring” achter de kop. De
dieren zijn niet giftig en leven van padden,
kikkers, vissen en wormen. Het gaat gelukkig weer een stuk beter met de ringslang.

Meer weten, of erop uit in het Brummense landschap? landschapsnetwerkbrummen.nl en natuurrijke-ontdekkingen.nl

Uiterwaarden IJssel
Cortenoever: Kruisdistel

D

e kruisdistel is een opvallende soort uit het IJsseldal. In de uiterwaarden van
de IJssel zijn nog goed de oude
patronen te zien die de rivier heeft achtergelaten. Oude rivierlopen en rivierduinen wisselen
elkaar af. In dit stroomdallandschap vind je op
zandige plekken grote plakkaten met kruisdistel in graslanden die in het voorjaar in een
bloemenzee veranderen. In Cortenoever, aan
de weg naar‘t Ganzen Ei loopt een wandelpad
door dit stroomdallandschap. Het laarzenpad
loopt door golvende weilanden omzoomd
door meidoorn- en sleedoorn struweel. Een
plek waar je de kruisdistel zeker tegenkomt.

Uiterwaarden:
Winterganzen

I

eder najaar vliegen
er grote groepen
ganzen vanuit het
poolgebied naar ons land
om hier te overwinteren. Nederland is een
belangrijk land voor deze wintergasten:
er is voedsel te vinden op de graslanden
(tot verdriet van de boer) en er zijn veilige
slaapplaatsen op de meren en rivieren. In
maart en april vertrekken ze weer naar hun
broedgebieden rond de poolcirkel.Ook
in de IJsselvallei zijn iedere winter volop
grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen
te zien. Altijd een spannend moment als je
in het najaar de eerste fluitende roep van
de kolganzen hoort: ze zijn er weer! Prachtig
om in de ochtend of avond schemering de
vogels in V-formatie over te zien vliegen.

