Nieuwsbrief December 2020
Landschapsnetwerk Brummen
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van 2020. Een bijzonder jaar waarin
alles anders ging dan normaal zoals ook ons Landschapsgesprek .Verderop kunt
lezen hoe dat ging.
Als bewoners en gebruikers van het Brummens landschap kunnen we ons
gelukkig prijzen in deze tijden: buiten is nooit ver weg, een gezond en fris
ommetje is zo gemaakt. En wat is er nu leuker dan dit te combineren met een
boodschap, bij uw lokale boer of teler! In de Landschapsbiografie die u in het
voorjaar kunt afhalen zit een uitgebreide kaart met adressen.
De patrijs trekt zich niets van een Corona virus aan, lees hoe u kunt meehelpen
met de monitoring.
Waar het Brummens landschap moeite mee zal hebben is de Energietransitie,
onderwerp van landschapsgesprek 2019. Inmiddels zijn leden van het netwerk
vol in gesprek met de gemeente om tot oplossingen voor opwek duurzame
energie te komen die het landschap zo min mogelijk schaden.

Landschapsgesprek 2020
Het zit er weer op: maandagavond 9 november was het jaarlijkse
Landschapsgesprek. Dit keer via een online bijeenkomst. We gingen op zoek
naar mogelijkheden om als bewoners een stimulerende rol te spelen in het
ontwikkelen van het Brummense voedselnetwerk. Paul Opdam van het
Landschapsnetwerk Brummen schetste hoe ver die ontwikkeling is gevorderd.
Aan de kant van de consument spelen nu zorginstellingen Klein Engelenburg en
Philadelphia en Biobakker Verbeek een belangrijke rol. Hij vond het hoog tijd
de bewoners erbij te betrekken. Hans Hubregtse van het Voedselkollektief
Amersfoort vertelde hoe ca. 180 inwoners van Amersfoort hun voedsel
afnemen van boeren uit de omgeving, en hoe ze dat samen organiseren. Dit
voorbeeld werkte inspirerend.

De deelnemers waren het erover eens dat een centraal verkooppunt voor
lokaal voedsel een belangrijke basis is voor succes. Deelname aan een
bewonerscollectief kan niet vrijblijvend zijn, al was het maar omdat de
producent vertrouwen moet hebben dat er regelmatig wordt afgenomen.

Wethouder Inberg gaf aan dat de Gemeente Brummen een dergelijk initiatief
ziet als een versterking voor haar beleid.
Er is inmiddels een groepje bewoners aan de slag, ondersteund door het
Landschapsnetwerk. Belangstelling? Stuur een email naar:
info@landschapsnetwerkbrummen.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------Voortgang ‘Patrijs terug in Brummen’ 2020
2020 is een optimistisch jaar geweest ondanks Corona. Waarnemingen
beperkten zich niet tot Cortenoever. Zo werd er een broedgeval gemeld in het
Voedselbos in Brummen! Bij het pannenkoekenrestaurant Reuvershoeve,
vanouds een plek waar de patrijs veel werd gezien, is ook weer een melding
gedaan in Waarneming.nl.. We trekken voorzichtig de conclusie dat de patrijs in
Brummen bereid is om verder te kijken dan Cortenoever lang is. We blijven
daarom ook buiten Cortenoever investeren in maatregelen die de biodiversiteit
vergroten en daardoor tot gunstiger leefomstandigheden leiden voor de patrijs.
Denk aan bodemverschraling t.b.v. kruidenrijke graslanden, bloemrijke
akkerranden inzaaien en patrijzenhagen planten.
In 2020 is in totaal zo’n 4 ha aan bloemrijke akkerranden ingezaaid door leden
van de werkgroep met zaaigoed dat werd bekostigd uit subsidie van de
gemeente/provincie (het landschapscontract 2020 – 2024). Daarnaast hebben
agrariërs onder de werkgroep leden akkerranden ingezaaid binnen een
beheercontract met de agrarische natuurvereniging ‘Collectief Veluwe’.
In 2021 gaan we op deze voet verder en hopen daarbij op wat meer regen in de
zaaiperiode.
Voor diegene wiens belangstelling voor de patrijs is gewekt, de werkgroep van
LNB staat open voor iedereen die wat wil doen aan teruggang van de
biodiversiteit in onze gemeente.
Tenslotte, in januari organiseert de Stichting Landschapsbeheer Gelderland een
training speciaal voor LNB waarin onze vrijwilligers wordt geleerd om hun
vogelwaarnemingen op een gestandaardiseerde wijze te doen en te melden.
Die standaard helpt om meer inzicht te krijgen in de patrijzenstand in

Gelderland. Aan de kennis daarvan is grote behoefte. Recente rapporten over
de stand van de boerenlandvogels geven aan dat de aantallen gestaag
achteruitgaan. Ook die van de patrijs!
Wandel je regelmatig in Cortenoever? Er zijn nog plaatsen vrij voor de training.
Meld je uiterlijk 31 december 2020 aan via
info@landschapsnetwerkbrummen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landschapsbiografie Brummen
U heeft eerder kunnen lezen dat we werken aan een heel bijzondere
Landschapsbiografie voor onze gemeente. Een die wordt gemaakt door en voor
de bewoners van Brummen .

Ondanks de beperkingen door de corona-maatregelen lijkt het te gaan lukken
om half april 2021 de box met inhoud voor u klaar te hebben liggen bij een
aantal afhaalpunten in de gemeente Brummen. Want er is voor 5000
huishoudens gratis een exemplaar beschikbaar.
Dus haal die box op en ontdek hoe je hem opent. Verbaas u over de aparte
vormgeving. Graaf in die stapel fraai geïllustreerde cahiers en speel het
biodiversiteitsspel. En hang die poster over beleving aan de muur. U ontdekt
hoe het Landschap zich heeft ontwikkeld op de overgang van Veluwe naar
IJssel, en hoe water daarbij een cruciale rol speelde. U maakt kennis met
medebewoners die u laten zien wat hun landschap voor hen zo bijzonder
maakt.
Samen met de Gemeente werken we aan een communicatieplan dat er voor
moet zorgen dat bijna iedereen in Brummen rond half april weet waar je moet
zijn om deze eigenwijze ode aan ons landschap te bemachtigen! Zie onze
website: www.landschapsnetwerkbrummen.nl voor actuele informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Wordt u onze financiële man of vrouw?
Het is niet veel werk en het gaat niet om veel geld. Maar het beheren van onze
financiën moet wel gebeuren! En wel door iemand die daar een beetje kaas van
heeft gegeten. We zijn op zoek naar een nieuwe “penningmeester”. Haar of zijn
belangrijkste taken: het financieel gezond houden van onze Stichting en het
verantwoorden van inkomsten en uitgaven. Bij elkaar niet meer dan een dag of
vijf, uitgesmeerd over het jaar. Wil je als penningmeester ook bijdragen aan het
werk van de kerngroep of een van de projecten? Dat zou mooi zijn (maar het
hoeft niet)! Wie wil ons helpen en neemt contact op via:
info@landschapsnetwerkbrummen.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.landschapsnetwerkbrummen.nl
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief kunt u een
mailtje sturen naar info@landschapsnetwerbrummen.nl

