
 

NIEUWSBRIEF APRIL 2020 

       LANDSCHAPSNETWERK BRUMMEN 

 

Ook in Brummen ontkomen we er niet aan: het Coronavirus!                                                        
Gelukkig hebben wij het geweldige landschap om ons heen. Voor de frisse neus, de afleiding 

en ontspanning. Het draagt bij aan onze mentale en fysieke gezondheid.                                                                                            
Tegelijkertijd nodigt het ons uit tot verkenning. Omdat het voor de meesten van ons goed te 

voet of per fietst te bereiken is daagt het ons uit voor een ontdekkingstocht. Een leuke 
“Fietstocht door de tijd” vindt u op onze website www.landschapsnetwerkbrummen.nl  en 

prachtige uitgezette wandelingen van www.natuurmonumenten.nl  op het Leusveld, 
Voorstonden en de Empese en Tondese hei. En in dit mooie voorjaar is een ommetje in een 

van Brummens kernen ook al heerlijk. Een langer rondje om de kern Hall vindt u op 
www.vvvbrummen.nl.  Maar houdt u aan de afstand van anderhalve meter, ga niet meer 

dan met zijn tweeën op stap ( tenzij u een gezin vormt) en geef elkaar de ruimte op wandel- 
en fietspaden. 

____________________ 

Het Netwerk zelf wordt uiteraard ook beperkt in haar werkzaamheden.  Zo moest b.v. het 
feestelijk openen van het Bijenlint in Leuvenheim uitgesteld en kunnen de verschillende 

projectgroepen niet samen komen. Het werk ligt echter niet stil! 



Er wordt geslepen aan de biografie, het Landschapsgesprek wordt voorbereid, de vaart blijft 
in het uitbreiden van het leefgebied voor de patrijs en ook wordt er meegedacht aan de 

Energietransitie en het effect daarvan op het Brummens landschap. 

Landschapsbiografie Brummen komt coronavirus tegen 

Zoals u weet uit de vorige nieuwsbrief werken we aan een heel bijzondere 
Landschapsbiografie voor onze gemeente. Een die wordt gemaakt door en voor de bewoners 
en ondernemers van Brummen.  Zij schrijven, ontwerpen, fotograferen en tekenen, worden 

geïnterviewd, vertellen over hun favoriete plek en debatteren over de toekomst van ons 
landschap. Daardoor wordt het een landschapsbiografie die uniek is. Die landschap en 

bewoners dichter bij elkaar brengt. 

We zijn met veel enthousiasme van start gegaan. Er is al flink geschreven en geïnterviewd. Er 
waren drie publieksbijeenkomsten gepland, waarin bewoners met elkaar in debat zouden 
gaan en plannen zouden maken om samen het landschap te verbeteren. Toen kwam de 

overval door het coronavirus. Geen van die bijeenkomsten kon doorgaan. We hopen dat ze 
in de herfst alsnog kunnen plaatsvinden, want de verslagen van die bijeenkomsten vormen 

een essentieel onderdeel van de biografie. Het betekent dat het niet gaat lukken de biografie 
in januari 2021 klaar te hebben. We mikken er nu op dat de Landschapsbiografie Brummen 

in april 2021 voor u beschikbaar komt. Gratis. We hopen dat u dat idee net zo spannend 
vindt als wijzelf! 

Landschapsgesprek 2020 over voedsel uit ons eigen landschap 

Als we meer voedsel uit ons eigen landschap eten worden veel mensen daar beter van. De 
boer  krijgt een betere prijs én waardering van de Brummense gemeenschap. De consument 
krijgt  gezond voedsel en een mooier landschap. En de natuur krijgt meer vogels en insecten, 
en dat is weer goed voor ons allemaal. Maar als lokaal voedsel kopen dan zoveel voordelen 

oplevert, waarom doen we het dan al niet? Wat kunnen we als bewoners doen? 

In het Landschapsgesprek 2020 gaan we met elkaar op zoek naar het antwoord op deze 
vragen. Het programma begint vorm te krijgen. Voor de pauze een overzicht van wat er in de 

gemeente Brummen al gebeurt om lokale voedselketens te bouwen. En inspirerende 
voorbeelden van hoe elders bewoners een lokale vraag naar voedsel ontwikkelen en een 
ondernemende rol spelen in de lokale voedselketen. Na de pauze gaat u zelf aan de slag. 

Wat gaat u zelf doen en met wie? Voor welke acties bent u enthousiast? Kom dus naar het 
Landschapsgesprek 2020, op maandag 9 november, weer in de Reuvershoeve. Zet de datum 

vast in uw agenda, want dit wilt u niet missen! 

Intussen wordt met de gemeente Brummen samengewerkt aan de korte voedselketens. Zo 
kunt u in de omgeving van Brummen al diverse soorten rundvlees bestellen: 

Bio Boerderij Kruytbosch uit Hall: info en bestellen via kruytbosch@ziggo.nl 



Boerderijwinkel de Nieuwburgt uit Spankeren: www.denieuwburgt.nl 

Koeienbedrijf Bakerweerd uit Brummen: b.bakerweerd@upcmail.nl 

Naast natuurlijk al de bekende adressen voor groenten en fruit zoals 
www.demeanderbrummen.nl in Brummen en www.dezonnegaard.nl in Voorst. 

Binnenkort publiceert het Netwerk een update van de lijst waar u heerlijk lokaal voedsel 
kunt kopen! 

____________ 

 

Een tip van een van onze leden: www.bloeiendboerenland.nl een website waar u leest hoe 
boeren en burgers elkaar kunnen helpen de biodiversiteit te verbeteren d.m.v. bloeiende 

akkerranden. 

_______________ 

Het Landschapsnetwerk Brummen (LNB) is een collectief van bewoners uit Brummen en 
omgeving. Het netwerk is onafhankelijk, kritisch en constructief. Wij beogen de band tussen 

bewoners en hun landschap te versterken en daarmee de waarde die onze leefomgeving 
heeft voor onze toekomst. Ondanks dat het netwerk bestaat uit vrijwilligers kan niet alles 
kosteloos. Draagt u het Netwerk een warm hart toe en wilt u bijdragen? Dat kan door een 

donatie van min. € 25.00 per jaar. Een mailtje naar info@landschapsnetwerkbrummen.nl en 
er wordt contact met u opgenomen. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in ons adressenbestand staat. Dit bestand gebruiken 
we alleen hiervoor en om u uitnodigingen te kunnen sturen. Wenst u dit niet meer? Mail 

naar info@landschapsnetwerkbrummen.nl 

www.Landschapsnetwerkbrummen.nl 

 

 


