Landschapsnetwerk Brummen

VERBINDEN, GROEIEN EN DOEN

de start van een netwerk
het gebied, verschillende landschapszones
dromen waarmaken

Magazine special

Inleiding
Voor u ligt een Magazine, een speciale uitgave
ter ere van de prijsvraag Maak Gelderland Mooi-

Het is een aanpak die ook in andere regio’s in
Gelderland kans van slagen heeft.

er. De inzending betreft het grondgebied van de
gehele gemeente Brummen. Deze tijdschrift special is één van de bouwstenen die wij aandragen:
lees het, raak geïnspireerd en zegt het voort…

Het tijdschrift toont een proces. Het geeft vele
voorbeelden van hoe een kleine groep bewoners het voortouw neemt, en andere bewoners,
boeren, bedrijven en ook de gemeente weet te
inspireren en te betrekken bij het landschap.
Wat begon als een huiskameroverleg door enkele bevlogen bewoners heeft nu een vliegwiel
effect; met thema-avonden, excursies, buitendagen, publicaties en innovaties. De formule
blijft echter eenvoudig.
De groep heet Landschapsnetwerk Brummen
(LNB). Deze groep is niet geïnstitutionaliseerd
maar blijft juist krachtig door de samen-bundeling van passies van inwoners, met uiteenlopende achtergrond, die vrijwillig hun tijd en
kennis bijdragen. Zij gaan samen op zoek naar
het doorgronden van de bijzondere kenmerken van het Brummens landschap en willen
die ontdekking graag met andere delen. Op
die manier, zonder politiek te bedrijven of te
‘zenden’, dragen zij bij aan het stimuleren van
nieuwe manieren om economie, wonen, recreatie en natuurbehoud te combineren. Dit is een
aanpak die vruchten afwerpt zoals de hierna
beschreven voorbeelden uit de Brummense
praktijk van de afgelopen 3 jaar laten zien.

Brummen is een gebied met veel kwaliteiten.
Het landschap, tussen Veluwe en IJssel is nog
goed herkenbaar in al zijn overgangszones:
van sprengkop tot uiterwaard met daartussen
de ‘beekgebonden industrie’, open heide en
agrarische gronden, natte landgoedbossen en
bewoningsgebieden op de hogere zandruggen. De beken ‘rijgen’ deze zones aaneen. De
biodiversiteit is groot, het landschap aantrekkelijk. Brummen en haar inwoners staan ook
voor uitdagingen en kansen: energietransitie,
ontwikkeling melkveehouderijen, Ruimte voor
Eerbeek (o.m. inpassing uitbreidende papierindustrie, transformatie woongebieden, stimuleren en stroomlijnen recreatie).
We ontleden het landschap in z’n eigen unieke
diversiteit, waarbij we 6 zones onderscheiden.
Elke zone heeft z’n eigen kenmerken: ecologisch, cultuur-historisch en economisch. Voor
elke landschapszone ontvouwen we een perspectief, een Droom, en zoeken naar vindingrijke oplossingen en combinaties om landschap, economie, zorg en recreatie, duurzaam
te gebruiken, te beschermen, te ontwikkelen
en zo nog aantrekkelijker te maken.
We wensen u veel leesplezier!
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Van kiem
naar netwerk

Er kwam een nieuwkomer wonen in Brummen.
Hij is kenner van natuur, landschap en processen. Hij zag de schoonheid van het Brummense
landschap. Hij wilde dat delen met mensen die
ook iets in dat landschap zagen. Hij praatte wat
rond en vond medestanders. En die kenden ook
weer iemand...

Zo ontstond een groepje mensen met passie
voor hun landschap. Zij hebben gemeen dat
ze allen in Brummen wonen, de kwaliteit van
het landschap zien en daar iets ‘positiefs’ voor
willen doen. Het groepje is divers: van fysiotherapeut tot oud- medewerker waterschap,
van boerin tot pr-medewerker, van ecoloog tot
psycholoog.

De kiem was gelegd. De groep kwam regelmatig bij elkaar en ontdekten elkaars kwaliteiten.
Er werd uitgewisseld, er werd samen rondgefietst er werd ‘vergaderd’ en men inspireerde
elkaar. Het bleek een goede mix van ‘jonge en
rijpe’ brummenaren. En ieder kende weer andere mensen en wist nieuwtjes en zo ontstond
een levendige kern die zichzelf ‘landschapsnetwerk Brummen’ noemden.

“Hij praatte wat rond en
vond medestanders”
De vraag: wat willen we eigenlijk bereiken? en
hoe kunnen we dat bereiken? werd serieus opgepakt. Een middag werden presentaties
gehouden en verhalen verteld. Een
andere middag
werden we door
vragenrondes geleid en plakten we
stickers met korte
commentaren. Zo
onstonden de contouren van onze
wensbeelden.

Eerste gedachten op papier:
‘Doelen en Wensbeelden’’

Start Netwerk LNB
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Water vormt het landschap
interiew met Joop Hammink, artikel verschenen in Brummens Weekblad (mei 2016)

LEUVENHEIM - Kenners van Brummens landschap presenteren zich de komende weken in
ons Weekblad. De groep bestaat uit deskundige
vrijwilligers en heeft passie voor het uitzonderlijke landschap in onze gemeente. Doel is mensen bewust te maken van de rijke cultuurhistorie en natuur en wat deze kan betekenen voor
een gezonde samenleving. Het netwerk werkt
samen met politiek, bedrijfsleven, burgers, boeren en natuurbeheerders. Het geeft advies, doet

Voorstonden en Empe. Tussen de dekzandruggen lopen de gelijknamige beken.”
“Eind 19e eeuw kwamen er grote veranderingen in het landschap. Bossen werden aangelegd op de Veluwe, waardoor het gebied
droger werd. Het Apeldoorns Kanaal werd
gegraven. De beken die aflopen naar de IJssel
werden onder het kanaal doorgeleid. Men ging
de natte gronden ontginnen voor de landbouw,” vervolgt Joop.

vasthouden van water. We hebben goede compromissen kunnen bereiken”. Verder is interessant, dat de uiterwaarden van de IJssel afzettingen van rivierklei kent en de rivier geregeld
haar loop veranderde. De hierdoor ontstane
meanderende geulen zijn waardevolle elementen in het landschap, die behouden zijn geble-

ven. Door de onlangs afgeronde dijkverlegging
in Cortenoever krijgt de rivier weer iets van
zijn vrijheid terug.

“De landbouw heeft behoefte aan het ontwateren en de natuur heeft belang bij
het vasthouden van water.”

onderzoek naar favoriete plekken van bewoners,
verkent de mogelijkheden voor lokale voedselnetwerken, organiseert fietstochten en ont-

“Water heeft het landschap gemaakt
tot wat het nu is”

wikkelt een toekomstvisie voor het landschap
in onze gemeente. Op 29 mei presenteert het
netwerk zich op de Landschapsdag, die van 10
- 16 uur in het Leusveld (Rhienderensestraat 24,
6964 BG Hall) wordt gehouden.

“Na de ontginningen bleven er onrendabele gebieden onaangetast en dat
zijn nu waardevolle natuurgebieden”
Joop Hammink werkte voor zijn pensionering
bij het waterschap Oost-Veluwe als secretarisdirecteur “Water heeft het landschap in onze
omgeving gemaakt wat het nu is,” vertelt Joop.
“In ijstijden vormde zich het Veluwemassief,
wat overging in een dekzandgebied richting
IJssel. De bodem loopt als een lessenaar af
richting IJssel, van 13 tot 6 meter boven NAP.
Rond het jaar 1000 werd er al geboerd op de
lemige dekzandruggen en ontstonden Leuvenheim, Brummen, Rhienderen, Oeken, Tonden,

Het patroon, rechte kavels en wegen, is in het
landschap te herkennen. “De eeuwen daarvoor
waren deze natte gebieden met rust gelaten.
Het waren kwelgebieden, waar het grondwater
van de Veluwe spontaan omhoog kwam. Na de
ontginning bleven er onrendabele gebieden
onaangetast en dat zijn nu waardevolle natuurgebieden, zoals het Lampe Broek en de Empensche en Tondensche Heide. In de loop van
de tijd zijn er dijken aangebracht en die zijn
geregeld verhoogd. In 1960 is het kapje rond
Leuvenheim aangelegd. In die periode heeft
het waterschap de waterlopen aangepast en
gemalen gesticht waardoor ook bij hoge rivierstanden geen wateroverlast meer ontstond.”
“De ruilverkaveling, die in 1975 werd ingezet
en waar ik als adviseur bij was betrokken,
hield rekening met meerdere belangen,” zegt
Joop. “De landbouw heeft behoefte aan het
ontwateren en de natuur heeft belang bij het

Interview
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Wat is uw favoriete plekje
Bewoners

“Mooi open landschap met bosjes,
water en véél vogels.”

binnen de gemeente Brummen?
aan het woord

“Moeilijk om te kiezen, maar ik heb de onzalige bossen
gekozen. In dit gebied wandelen wij veel en de naam
nodigt uit tot verhalen vertellen en verzinnen.”

“Even op vakantie”
“Mooi bos en beek”

“Ree met jong. Prachtig!”
“Mooi pad, bijzondere begroeiing, vaak
reeën te zien, eenmaal een marter.”
“De ‘dode’ IJsselarm leeft!”
Fete de la Nature enquete - 2014
Landschapsdag Brummen
enquete - 2015
Roots in de Woods,
Vroolijke Frans - 2015

Favoriete plekken van bewoners
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Het gebied
kenmerken en kwaliteiten van het Brummense landschap

Een duurzaam landschap ontwikkelen begint bij
de karakteristieken van het Brummense landschap, die als het ware de identiteit ervan bepalen. Unieke combinaties van kenmerken vormen
die identiteit waar bewoners trots op (kunnen)
zijn, waar bezoekers door worden aangetrokken.
Identiteit zit in de hoofden van mensen. Maar je
kan het ook in een kaart weergeven.

tocht van Coldenhove naar Cortenoever. Deze
zonering weerspiegelt het historisch grondgebruik: hoe mens en natuur met elkaar samenwerkten. Deze zonering is uniek voor het
Brummense landschap en de drager van de
landschapsidentiteit. De zones verschillen in
bodemtype, watersysteem en flora en fauna.
We onderscheiden zes landschapszones.

Als we van de Veluwe naar de IJssel gaan koDe 6 landschapszones hebben elk kenmermen we door een aantal zones die verschillen
kende karakteristieken, zoals boslandschap
in kenmerken, zoals grondgebruik, perceelmet sprengkoppen in de veluwe; ontwikkeling
vorm en natuurtypen. Deze landschapszones
van industrieel gebruik van de bovenloop van
tekenden zich ooit
de beken in de veluaf door verschillende
“Het landschap is robuust, aantrekkelijk weflank; open venige,
kenmerken: natter of
laat ontgonnen landen divers in flora en fauna”
droger met bijbehobouwgronden in landrende vegetaties en
goedbossen (nat bos) en kleinschalig agrarisch
fauna. Vele eeuwen geleden begon de mens
gebruik in dorpsontwikkeling, handelsroutes,
deze landschappen naar zijn hand te zetten en
kleinschalige landbouw, grote villa- en boer‘vast te leggen’.
derijtuinen op oeverwallen/dekzandruggen;

Nieuwe ontginningen

Oeverwallen/dekzandruggen

Oorspronkelijk natte, open veengebieden.
Voorbij Apeldoorns Kanaal. Laat ontgonnen
landbouwgronden, ruilverkavelingen. Enkele
natte veengebieden (weer) in tact. Das, Klokjesgentiaan.

Vroege dorpsontwikkeling op drogere dekzandruggen, parallel aan de rivier; ontstaan
handelsroutes. Landgoedhuizen, kleinschalige
landbouw, grote villa- en boerderijtuinen. Ringslang, Stinzeplanten.

Landgoedbossen

Uiterwaarden-IJssel

Gevarieerd landschap met (langgerekte) bospercelen van landgoederen, weinig verstoord.
Nat bos, als rabatten aangelegd voor noodzakelijk houtproductie, jachtgebieden en kleinschalig agrarisch gebruik. Boommarter, Kleine
IJsvogelvlinder.

Uiterwaarden met reliëf door afwisseling oude
rivierlopen en rivierduinen. Meidoornhagen- en
struweel en restanten van moeras- en vloedbossen. Ontwikkeling door Ruimte voor de Rivier. Winterganzen, Kruisdistel.

“De landschapszones hebben elk kenmerkende karakteristieken,”

uiterwaarden, ruimte voor de rivier in zone 6.
Sporen van de oorspronkelijke bewoning, de
eerste drijvende economieën (watermolens, rabattenbossen, handelsroutes, enken en jachtgebieden) zijn getransformeerd naar eigentijdse versies. Het landschap heeft die kenmerken
behouden.

Zes Landschapszones:
Gemeente Brummen
Veluwe

Brummen oppervlak: 8.500 ha

Boslandschap; recreatie, droge heide, sprengkoppen. Edelhert, Bosbes.

Aantal inwoners: 21.000
Hoofddorpen: Brummen,
Eerbeek

Het landschap in deze streek is nog goed leesbaar, heeft veel gezichten en goede verhoudingen. Het landschap is robuust, aantrekkelijk en
divers in flora en fauna.
Als je erop let herken je de zones op je fiets-

Veluweflank

Kleine dorpen: Empe, Hall,

Gebruik van sprengen voor watermolens, papierindustrie, wasserijen. Ontwikkeling van
industrieel gebruik van de bovenloop van de
beken, dorpsontwikkeling Eerbeek. Beekmijtertje, Goudveil.

Leuvenheim en Tonden
Buurt-schappen: Rhienderense
Broek, Cortenoever, Oeken,
Voorstonden, Coldenhove,
Rhienderen.

Gebied kenmerken
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Wat doet het netwerk tot nu toe?

Landschapsnetwerk Brummen: verbinden, groeien en doen
Kennis uitwisseling

Thema´s koppelen
Veluwe

Uiterwaarden
Reliëf door afwisseling oude rivierlopen en rivierduinen .
Meidoornhagen- en
struweel en restanten van moeras- en
vloedbossen . Ontwikkeling door
Ruimte voor de Rivier. Winterganzen , Kruisdistel .
Oeverwallen

fietsexcursie

Boslandschap;
recreatie , droge
heide , sprengkoppen .
Edelhert, Bosbes.

Veluweflank

Gebruik van sprengen voor
Vroege
watermolens, papierindustrie ,
dorpsontwikkeling
wasserijen . Ontwikkeling van
op drogere
industrieel gebruik van de bovenloop
dekzandruggen ,
van de beken , dorpsontwikkeling
parallel aan de
Eerbeek . Beekmijtertje , Goudveil .
rivier; ontstaan handelsroutes.
Landgoedhuizen , kleinschalige
landbouw, grote villa- en
Landgoedbossen
boerderijtuinen .
Nieuwe ontginningen
Ringslang,
Gevarieerd landschap met
Stinzeplanten .
Oorspronkelijk natte ,
(langgerekte) bospercelen van
open veengebieden . Voorbij
landgoederen , weinig verstoord . Nat
bos, als rabatten aangelegd voor noodzakelijk Apeldoorns Kanaal . Laat ontgonnen
houtproductie , jachtgebieden en kleinscha- landbouwgronden , ruilverkavelingen .
Enkele natte veengebieden
lig agrarisch gebruik .
(weer) in tact. Das,
Boommarter, Kleine
Klokjesgentiaan
IJsvogelvlinder.

landschapsgesprek

zorg & lokaal voedsel

sleutelfiguren betrekken

uitwisselen , dicussie landschapgesprek

Kennis ontwikkelen

landschap analyseren

boeren enthousiasmeren

biodiversiteit onderzoeken

studenten onderzoek

Dromen

Dromen in beeld

doelen formuleren/ de eerste bouwsteen

De vragen die ons, het netwerk LNB, bezighielden: “Wat willen we met het landschap? Wat
zijn de sterke punten die we willen behouden/
versterken?” hebben we samen omgezet in een
soort ‘Droom’. Hierin koppelden we onze visie
aan uitbreiding van kennis, netwerk, betrokken-

4. ...een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat voor duurzame bedrijven. Daar hoort een
circulaire economie bij. Bijvoorbeeld boerenbedrijven zetten hun producten in de regio af en
hun bedrijven zijn dragers van een duurzaam
landschap.

heid en idealen.

Met het uitdragen van kennis op diverse manieren kunnen we bereiken dat...
1 ...de inwoners van Brummen zich sterker verbonden voelen met hun bijzondere landschap
en beter begrijpen hoe het is ontstaan. Landschap krijgt extra waarde als we begrijpen hoe
het in elkaar zit, hoe het is ontstaan, hoe het
ecologisch werkt, waarom bepaalde planten en
dieren er voorkomen en andere niet, en hoe
het wordt beheerd.

“Hierin koppelden we onze visie aan
uitbreiding van kennis, netwerk,
betrokkenheid en idealen.”

2 ...het sociale netwerk rond de natuur van
Brummen wordt versterkt en uitgebreid.
Daarvoor delen we kennis en bevorderen we
informatie-uitwisseling, discussie en samenwerking. Het landschap is van ons allemaal.
Hoe beter we onderling afstemmen en samenwerking, hoe breder onze aanpak, des te meer
profijt iedereen van het landschap kan hebben
3 ...een sterke ecologische basis ontstaat voor
een duurzaam landschap, door meer ruimte te
scheppen voor natuurlijke processen en een
rijkdom aan soorten, en door de samenhang
in het landschap te versterken zodat het veerkrachtiger wordt. Samenwerking tussen eigenaren, initiatiefnemers en gebruikers is nodig
om samenhang te bereiken.

Naast het kenmerken van de 6 landschapszones zijn we nog een stap verder gegaan. Per
gebied beschrijven we een soort ‘droombeeld’
waarin we historisch gebruik, huidige bewoning en gebruik verbinden met toekomstige
ontwikkelingen en kansen. Zo verbinden we de
dromen aan concrete delen van het landschap.

Dromen verwoorden en verbeelden
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Droombeelden koppelen aan deelgebieden
Zone: Veluweflank

Zone: Nieuwe ontginningen

De fabrieken geven een positieve betekenis
aan het gebied. Bewoners van dit gebied beseffen dat de papierindustrie hoort bij hun plek.
De waarde die deze fabrieken hebben voor de
samenleving wordt toegevoegd aan hun economische waarde.

Het gebied is een gemeenschappelijk en aantrekkelijk landgoed, waarin het open karakter van het landschap is behouden. Hier en
daar wordt de openheid doorbroken door een
groepje bomen en lage heggen. Overal zijn
bloemrijke randen en bermen een lust voor het
oog. De groepen extensief gehouden runderen
(vlees- en melkvee) worden nu door lage maar
ondoordringbare vlechtheggen gescheiden.
Historische paden zijn hersteld en worden collectief beheerd, waardoor het gebied goed ontsloten is voor wandelaars, ruiters en fietsers.

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. Restwarmte van de fabriek wordt
goedkoop aan de buurt geleverd en uiteraard
is de goederenstroom vergroend door hybride
vervoer.
De begroeide daken en wanden met klimplanten temperen de zomerhitte in de bedrijfsgebouwen en dragen bij aan het voorkomen van
wateroverlast bij hevige regenval. De terreinen
tussen de gebouwen zijn heringericht met
bloemrijke begroeiing. Samen met de beekoevers wordt dit een netwerk bloemrijke graslanden.
In brede natuurlijke beekoevers en moerasjes
wordt de zuivering van afvalwater zichtbaar.
Langs de hele beek loopt een fiets- en wandelpad, van de Veluwe tot aan het Apeldoorns
Kanaal. Je fietst dwars door de fabriekshal in
een glazen tunnel en beleeft de reusachtige
machines in de koffiecorner, waar je ook je
e-fiets kunt opladen. Nieuwsgierigheid naar
technologie wordt hier gekoppeld aan cultuurhistorisch besef.

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
zuiver water uit de Veluwse sprengen op de
markt als streekeigen product met lokale voedselnetwerken.
Met ‘Ruimte voor Eerbeek’ is een belangrijk
initiatief van de gemeente Brummen. Doel is
van Eerbeek een economisch gezond en vitaal
dorp maken, de gevestigde (papier)industrie
behouden en werken aan een prettig woon- en
leefklimaat. En last but not least Eerbeek op
de kaart zetten bij toeristen. Het DNA van Eerbeek blijft het vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen: de ligging op de Veluwe(flank), de
beken en papier.

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 gebied wordt goed gebruikt door recreanten, diverse bewoners bieden B&B aan.

Zone: Landgoederen
Landgoederen en boerenbedrijven werken samen in beheer en maken zo een gemeenschappelijk beheersgebied, waardoor het historische
markensysteem ook weer beter zichtbaar
wordt in het landschap.
Er staan meer overstaande bomen en houtsingels. Er zijn enkele graanakkers. Ook wordt er
geëxperimenteerd met klimaatbestendige sojaen lupineproductie als duurzame bronnen van
eiwit voor het lokale vee. Biomassaproductie
voor energie verhoogt afwisseling in landschap. Kostenbesparing voor het Waterschap
dankzij de bijdrage aan waterbeheer door
agrariers komt terug als inkomsten.

De kudden runderen en schapen die in het
gebied grazen produceren, naast Brummense
wol, bijzonder lekker landgoedvlees dat populair is in de streek.
Bewoners wisselen kennis uit over hun klimaatneutrale woningen. Ze streven ernaar om door

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. Vlees wordt afgezet onder merknaam
op lokale-regionale markt, deels direct aan de
consument. Agrariërs hebben contracten met

Dromen voor elk landschapstype
20
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horeca en recreatieondernemers voor verhogen recreatieve aantrekkelijkheid en levering
van lokale producten.

Zone: Oeverwallen

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. Het
wandelpadennetwerk is goed begaanbaar,
doordat het onderhoud gezamenlijk wordt georganiseerd. Het padennetwerk is verder uitgebreid en de mensen weten het te vinden.

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. Het landschap oogt rijk met
bloemrijke weiden, boomgroepen in het veld
en soortenrijke houtwallen. Er ontstaat bovendien op de landgoederen meer gelegenheid
voor de organisatie van beeldende en podiumkunstevenementen.

Een voormalige boerderij is uitgegroeid tot
buurtontmoetingsplek, het centrale punt in het
sociale landschap. Zo zijn er bed & breakfasts
voor wandelaars, een winkel voor producten
uit het dorp, een dagcentrum voor ouderen.

Kennis wordt gedeeld op een informatieplek,
eventueel in de vorm van een dorpsplatform
op internet, bijvoorbeeld over energiezuinige
maatregelen voor woonhuizen.

delroutes. Hier is ook een terras waar toeristen
neerstrijken en fietsen opgeladen kunnen worden. Uiteraard worden hier lokale producten
verkocht.

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. er komt er jaarlijks een pers waar
sap gemaakt wordt uit de appels en peren uit
het hele dorp.

Zone: Uiterwaarden

Er is een fiets- 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. De boeren
geven, onder goede afspraken, ruimte aan de
recreant. Koeien grazen binnen natuurlijk opgebouwde kudden in het gebied. Ze leveren uiterwaardenvlees en -kaas voor de lokale markt
en daarbuiten.
Een zorgboerderij is een infopunt over historie en beheer van het IJssellandschap, en er
hangen zichtbare kaarten met fiets- en wan-

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.
Hier krijg je een indruk van de dynamiek die
dat oplevert. 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
wordt nagevolgd.

Dromen voor elk landschapstype
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Het ecosysteem is sterk

Dromen waarmaken

iedereen profiteert

andere bouwstenen ontwikkelen

Dromen over een samenhangend ecosysteem
binnen het hele gebied waar iedereen van profiteert:

“De basis, het natuurlijke systeem, is versterkt.
Het natuurnetwerk en de natuurlijke processen
hebben meer ruimte gekregen, zodat het systeem tegen een stootje kan. Het water op deze
geleidelijke overgang tussen de Veluwe en de
IJssel vormt een belangrijke schakel voor herstel: de natuurlijke beeklopen zijn waar moge-

lijk hersteld, de uiterwaarden van de IJssel zijn
dynamisch en het grondwater wordt langer
vastgehouden in het gebied. De natuurgebieden vormen een samenhangend geheel omdat
ze worden omgeven door een rijk boerenlandschap, dooraderd met houtwallen, bosjes, poelen, bloemrijke akkerranden en soortenrijke
graslanden.”

Hoog water in de Leuvenumse Beek in Brummen

Tussen droom en daad.....

...maar we laten ons niet hinderen, want we
zijn eigenlijk aan niemand gebonden. We
kijken waar mogelijkheden liggen om onze
dromen en doelen onder de aandacht te brengen en liften mee, of we lobbyen via ons eigen netwerk. Ook is er een belangrijke stap
gezet door het organiseren van een zgn.
Landschapsgesprek, een avond voor geinteresserden over thema’s die in het landschap spelen. Het is de intentie om elk jaar zo’n landschapsgesprek te organiseren en daarmee de
belangstelling en betrokkenheid te vergroten.
We organiseerden enkele fietstochten voor
belangstellenden, zoals ‘Van Sprengkop tot
monding van de Soerense beek’, een fietstocht die het Brummense landschap in al zijn
facetten doorkruist en mooie voorbeelden van
beekherstel laat zien. Ook deze fietstocht zal
jaarlijks enkele malen terugkeren. Er werd een
folder uitgebracht met opvallende soorten die
voorkomen in de verschillende delen binnen
de gemeente. Deze en andere kennis wordt
ook uitgedragen op markten, zoals het Fête de
la Nature, de Natuurdag Brummen, of plaatselijke streekmarkten. Op zulke dagen halen
we ook kennis en ideeën op. Voorbeelden zijn
bezoekers te vragen naar hun favoriete plek,
of een korte enquête te houden waarin we
bijvoorbeeld vragen naar de bereidheid van
mensen om wat meer te betalen voor plaatselijk geproduceerde melk. Ook formuleerde het
netwerk een onderzoeksopdracht voor studen-

Toekomst landschap?
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ten om onder meer deze vragen breder te kunnen enqueteren en zo meer inzicht te krijgen
in wat er onder de mensen leeft.

“We kijken waar mogelijkheden
liggen om onze dromen en doelen
onder de aandacht te brengen...”
Naast het overdragen van kennis over het
landschap, het ‘ophalen’ van kennis en vergroten van onze netwerken, werken we ook aan
speciale thema’s. Op dit moment is dat bijvoorbeeld het thema ‘Voedselnetwerken’, het
onderzoeken en inspelen op kansen voor het
meer produceren voor de lokale en regionale
markt en de relatie tussen voedselproductie en
gezondheid en uiteraard de spin off voor het
Brummens landschap.
Ten slotte zetten we de kennis binnen het netwerk in om allerlei vragen verder uit te diepen.
Zo is de analyse van het landschap ontwikkeld
(6 landschapszones) en is kennis over flora en
fauna daar aan gekoppeld in een folder over
biodiversiteit binnen de gemeente. Voor het
drukwerk gaf de gemeente een subsidie. Ook
is op ons initiatief een groep studenten aan de
slag gegaan om ideeën te genereren voor energietransitie binnen onze gemeente. En hoe dit
gekoppeld zou kunnen worden aan de diverse
landschapszones.

Kennisuitwisseling
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Het Landschapsgesprek
bouwsteen

We hebben de enqueteformulieren omgezet
in overzichtelijke staafdiagrammen. Hierdoor
kregen we een goed inzicht in de intenties van
de bezoekers.

schap te verbeteren. Sommige voorstellen
doen nu al mee in drie projecten: het verhaal
van ons landschap, biodiversiteit en samenhang in het landschap en lokale voedselnetwerken.

Na het eerste Landschapsgesprek in de
‘Vroolijke Frans’ in november vorig jaar, maakten we een lijst met voorstellen om ons landBurgers betrekken op de natuurdag Brummen

Landschapsnetwerk Brummen nodigde elk een
aantal mensen uit die men graag bij het netwerk wilde betrekken. Daarnaast waren alle
‘groene’ groepen gevraagd (van Steenuilenwerkgroep tot Poelengroep) die zich op één of
andere wijze al inzetten voor het Brummense
landschap.

Dromen waarmaken
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Op de avond zelf werden stellingen aangeboden en werd in kleinere groepen gediscussieerd en ervaringen uitgewisseld. Na afloop
vulde men een korte enquête in.
De belangstelling was groot!

Kennisuitwisseling
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Voedselnetwerken

“Wow! Wat een appels!”

het belang van lokaal voedsel

een droom over lokaal voedsel

We koppelen boeren met lokaal voedsel aan zorg en landschap. We brengen mensen, ideeën en er-

De appelboom in je tuin heeft weer eens goed

varingen bij elkaar. Paul en Maja zijn beide actief in het netwerk. Paul is ecoloog en Maja boerin in

gedragen, en je bent er trots op. De rijke oogst

een melkveehouderij en voormalig huisarts. Hieronder een impressie van de drie bijeenkomsten met

komt allereerst omdat jouw beheer de bodem

lokale boeren.

gezond heeft gemaakt, en je de boom goed hebt

Beste allen,
Gisteravond heeft in Oeken in de Opkamer (dankjewel voor het regelen Bertus!) een eerste bijeenkomst plaatsgehad met elf belangstellenden (van wie twee geen boer waren). Louke van Wensveen was dagvoorzitter. Geen makkelijke klus, maar ze deed het uitstekend! Paul gaf een ppt-presentatie over wat wij als netwerk zouden willen voor Brummen als het gaat over het versterken van lokale
voedselnetwerken. Hij plaatste dat in een context van wat de vele voordelen voor iedereen zouden kunnen zijn, én wat de Brummense
bevolking al te kennen heeft gegeven. Immers 80% van de Brummense supermarktbezoekers is bereid meer te betalen voor lokaal
geproduceerd voedsel, en het belangrijkste argument is "het ondersteunen van lokale boeren". Dat maakte indruk! Bovendien is dit een
trend die je in veel meer onderzoeken ziet.
Vervolgens is het Louke gelukt om een levendig gesprek hierover op gang te krijgen. Wat erg hielp, was dat zij veel voorbeelden kon
noemen van hoe het elders al vorm gekregen heeft. Ook was ze goed in staat om alle mitsen, maren & bezwaren een plek te geven
zonder dat het 't dromen in de weg ging staan.
Het oprichten van een structuur waarbinnen Brummense en regionale boeren daadwerkelijk kunnen gaan leveren aan lokale afnemers
is duidelijk nog steeds een stip aan de horizon. Maar hoewel het "ik moet 't eerst nog zien" ook wel tastbaar in de lucht hing, denken
we dat de meeste aanwezigen in elk geval die stip nu wel in beeld hebben gekregen. In elk geval gingen er genoeg handen op voor een
vervolgbijeenkomst, te plannen in januari!
Minstens net zo belangrijk was de borrel na afloop. Niemand ging meteen naar huis, er werd druk gepraat onderling. Uiteindelijk hebben we de laatste gasten rond twaalf uur(!) zachtjes naar de deur geduwd... ;-)
Spannend, dat zeker. Wordt vervolgd!

had je zoveel goede appels. En voor je aardbeien is het al net zo.

Het landschap overstijgt de eigen tuin, het
verzorgd.
eigen bedrijf. Het individueel belang komt
pas tot zijn recht als het landschap als geheel
Maar een goede oogst is ook te danken aan
goed functioneert. Eigen belang en gezamenbestuivende insecten, zoals bijen, zweefvlielijk belang zijn verstrengeld. Dat betekent dat
gen en hommels. Omdat
het benutten van land“Een goede oogst is ook te danken schapsdiensten vraagt om
er veel van deze bestuiaan bestuivende insecten,”
vers waren, werd je apduurzame samenwerking.
pelboom onder uiteenloDeze kan ontstaan binnen
pende weersomstandigheden bestoven. Dat
een sociaal netwerk van burgers, bedrijven,
betekende meer appels, maar ook appels van
maatschappelijke organisaties, overheden. Binhogere kwaliteit. Maar bedenk wel: je tuin is
nen zo’n sociaal netwerk delen deze partijen
veel te klein om een betrouwbare bestuiving
ervaringen en kennis, ze inspireren elkaar om
te garanderen. Je hebt geluk dat jij niet alleen
initiatieven te nemen, en ze leren van elkaar en
een bloemrijke tuin hebt, maar diverse buren
stemmen zich op elkaar af. Daardoor ontstaat
ook. Bovendien ligt je tuin in de buurt van
een gemeenschappelijke visie, maar minstens
een natuurgebied met bloemrijke graslanden.
zo belangrijk is dat er vertrouwen groeit om
Dankzij je omgeving is het leefgebied van de
die visie samen vorm te geven.
bestuivers van jouw appel groot genoeg en

Groet, Maja
Beste,
Vorige week hadden Maja en ik en gesprek met Marcel Kerkhoven , huisarts in Brummen. Hij is een stuwende kracht achter de oprichting van een zorgcoöperatie in Brummen, en een visionair persoon. We vonden elkaar op het idee dat lokaal geproduceerd voedsel
tegelijk goed is voor gezondheid van de mens en voor “een gezond landschap”. Dat past precies bij een nieuwe opvatting over gezondheid, die veel meer uitgaat van het opbouwen van veerkracht van de mens, waarin de mens zelf eigenaar is van zijn gezondheid en de
zorg die daarbij past. In die opvatting is gezond voedsel een basis voor preventieve zorg.
Maja kent de “geestelijke moeder” van die zorgopvatting (Machteld Huber), en zij heeft haar weten te strikken voor een presentatie in
Brummen. Dat heeft nu geleid tot een idee voor een conferentie in Brummen over de nieuwe weg in gezondheid en de rol die voedsel
uit het lokale landschap daarin kan spelen met een dubbel effect: gezondere mensen en een gezonder landschap. Aan het organiseren
van die conferentie kunnen wij dan bijdragen, wij geven een “key note” presentatie. Het betekent ook een meer structurele samenwerking tussen de zorg coöperatie en ons netwerk. De stap is nu een overleg tussen ons en het bestuur van de zorg coöperatie over dit idee.
Groet, Paul

Thema’s koppelen
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COLOFON

Interview met initiatiefnemers Voedselnetwerk

Motto

‘Het mes moet aan twee kanten snijden’

Het landschapsnetwerk Brummen werkt met
boeren en zorginstellingen aan lokale voedselnetwerken. Waarom voedsel uit onze eigen omgeving? Omdat het gezonder is, omdat het leuk
is te weten waar je eten vandaan komt, en omdat
boerenbedrijven er gezonder en het landschap

Verbinden, groeien en

ving draagt bij aan zingeving, zelfrealisatie
en sociaal-maatschappelijk participeren, de
pijlers van het nieuwe gezondheids-concept.
Landschap is onze omgeving, waar bij al haar
diensen, inclusief voedselproductie, belangrijk
zijn voor onze gezondheid.”

er mooier door kan worden. De oprichters van
het initiatief leggen hun idee verder uit:

Waarom zijn lokale voedselnetwerken belangrijk?

“Door kortere, lokale voedselketens ontstaan
Wat is het probleem dat we willen aanpakken?
kansen voor een waardevoller voedselland“Boeren zijn mede-beheerders van het landschap, waarbij de boer niet meer afhankelijk is
schap, waarbij hun beheer gericht is op het
van de wereldmarktprijs. Uit onderzoek bleek
maximaal benutten van de natuur voor voeddat een grote meerderheid Brummense superselproductie. Dit gaat ten kosten van andere
marktbezoekers zegt voor lokaal voedsel meer
landschapsdiensten en brengt risico’s met
te willen betalen, mits de meerprijs ten goede
zich mee voor
komt aan de
bedrijf en
“Er is verlies aan publieke waarden als gezondheid, ...” lokale boer
maatschapen het lokale
pij. Producelandschap. De
ren voor een enkele markt is kwetsbaar, er is
meerprijs zorgt voor het behouden en ontwikverlies aan publieke waarden als gezondheid,
kelen van een gezonde leefomgeving. Zichtbawaterbeheer, biodiversiteit en de aantrekkelijkre verbeteringen in het landschap stimuleren
heid van het landschap. Tot slot is er een socilokale inkopen. Zo dragen boeren en consuaal waardeverlies: in Brummen is er nauwelijks
menten samen verantwoordelijkheid voor hun
een relatie tussen boer en burger.”
landschap en de biodiversiteit, en dat is goed
voor duurzaamheid, klimaatbestendigheid en
Welke relatie heeft landschap met gezondheid?
sociaal kapitaal.”
“Door de accentverschuiving naar gezondheidsbevordering, wordt onder andere steeds
Welke rol kunnen zorginstellingen spelen in
vaker de definitie van gezondheid volgens
deze transitie?
Machteld Hubers gebruikt: “Het vermogen
“Zorginstellingen hebben een constante vraag
van mensen zich aan te passen en en eigen
naar kwalitatief hoogwaardig voedsel. Hierregie te voeren in het licht van fysieke, emotidoor kunnen zij een stabiele afnemer van
onele en sociale uitdagingen van het leven.’’
lokale producten zijn, die boeren zekerheid
Samen werken aan een duurzame leefomgebieden op een continue vraag. De continue

vraag geeft mogelijkheden om het aanbod te
laten groeien waardoor burgers vervolgens de
vraag verder kunnen aanwakkeren. Zo ontstaat
er een opgaande spiraal.”

doen

Waarom zijn lokale voedselnetwerken in het

uitgave

belang van de zorginstellingen?

Landschapsnetwerk

“Lokaal voedsel draagt bij aan het fysiek en
mentaal gezond houden van cliënten, omdat
het verser, gezonder en smakelijker is. Daarnaast kan lokaal voedsel budgetneutraal zijn,
wordt er minder voedsel weggegooid en wordt
er bespaard op medicijnen.”

Brummen

datum
Juni 2017

vormgeving
tlu landschapsarchitecten

foto’s
Vilda Photo, Lars Soerink

Wat doen wij?

Wij ontwikkelen het concept dat hier is geschetst, dragen kennis aan ter onderbouwing,
onderzoekt ervaringen die elders zijn opgedaan, probeert partijen te interesseren en te
verbinden, en faciliteert de opbouw van het
voedselnetwerk en de transitie in denken. De
verantwoordelijkheden liggen echter bij de
partijen zelf.

interviews

Concreet werken we ernaar toe dat in het
voorjaar van 2017 een groep zorginstellingen
samen besluit tot lokaal voedsel inkopen en
daar vervolgens aan gaan werken. Tegelijk
faciliteren we een transitieproces bij een groep
agrarische ondernemers. Vervolgens brengen
we deze twee groepen bij elkaar om te gaan
nadenken over ontwikkeling van vraag en aanbod en inzet van arbeidsgehandicapten in het
organiseren van de lokale voedselketen. Het
mes moet aan twee kanten snijden.

Mariëtte Claringbould
tlu landschapsarchitecten

Kitty
Paul Opdam

samenstelling
tlu landschapsarchitecten
LNB

redactie

lay-out
Sanne Janssen
tlu landschapsarchitecten
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mens en landschap
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