
 

   Nieuwsbrief januari 2020 
            Landschapsnetwerk Brummen 
 
 
 
Een nieuw jaar, een nieuw decennium. Met veel nieuwe kansen voor het Brummense landschap en 
haar inwoners. 
In deze nieuwsbrief leest u in een beknopt jaarverslag 2019 alles over de activiteiten van het 
afgelopen jaar. Het volledige jaarverslag 2019 staat op  www.landschapsnetwerkbrummen.nl 
Voor 2020 staat er veel te gebeuren: o.a. het project Patrijs en de uitbreiding hiervan. 
De Landschapsbiografie en de Landschapsgesprekken. U leest hieronder er meer en uitgebreid over. 
Mocht u ons willen ondersteunen met woord en daad dan staan onder aan de nieuwsbrief oproepen. 
 

Jaarverslag 2019 Stichting Landschapsnetwerk Brummen (LNB)  
De Stichting is opgericht in November 2018 om het sinds 2014 bestaande netwerk een juridische 

status te geven. In de verslagperiode is gewerkt aan het ontwikkelen van een missie en 
doelstellingen, die op de website zijn geplaatst. De missie is verwoord als volgt:                                   

Het Landschapsnetwerk Brummen inspireert tot een sterk en waardevol landschap.                       
Met bewoners, bedrijven en organisaties gaan we op zoek naar een mooi, gezond, waardevol, en 

toekomstbestendig landschap met een rijke biodiversiteit. We doen dat door middel van informatie, 
debat en praktische initiatieven.                                                                                                                               

De LNB kerngroep bestaat uit 13 personen en de Stichting heeft een kleine 300 ondersteuners.         
De Stichting werkt samen met een groot aantal partijen, waaronder de Gemeente Brummen, het 

Waterschap Vallei en Veluwe, de Provincie Gelderland, Visit Brummen Eerbeek, enkele 
zorginstellingen en bedrijven. Voor bewoners werd het jaarlijkse Landschapsgesprek georganiseerd, 

ditmaal gewijd aan de gevolgen van de Energietransitie.                                                                                      
Project lokale voedselnetwerken                                                                                                                           

Doel van dit project is lokale voedselproductie en afzet te ontwikkelen om boeren een betere 
economische positie te geven, hen te verbinden met de overige bewoners en daardoor hen te 

motiveren samen het landschap te versterken. Het project is een samenwerking met de gemeente.   



In 2019 zijn de eerste contracten tot stand gekomen tussen twee Brummense zorginstellingen als 
afnemers en twee lokale producenten. Een veelbelovende richting blijkt de roggeketen, waarbij 

lokale boeren rogge telen waarmee Bakkerij Verbeek uit Brummen zou kunnen bakken.                   
Ook speelt LNB  een belangrijke adviserende rol in het ontwikkelen van een beleidsprogramma 

“Voedsel en Landschap” op het niveau van de CleanTech-regio. Daarmee staat het onderwerp nu op 
de agenda van alle aangesloten gemeenten. Het project voedselnetwerken is in oktober 

gepresenteerd aan de gemeenteraad van Brummen en ontving daar steun.                                                                                       
Project Energielandschappen                                                                                                                                                     

Het Landschapsgesprek 2019, op 18 November, was gewijd aan de consequenties van de 
energietransitie naar energieneutraal in 2030 voor het Brummense Landschap. De avond werd 
samen met de Coöperatie Brummen Energie georganiseerd.  Op basis van de Regionale Energie 

Strategie was berekend hoeveel windmolens en/of zonneparken er binnen de gemeente Brummen 
zouden moeten komen. Ca. 100 personen bogen zich over de vraag waar ze het schrikbarende aantal 

energie-opwekkers zouden willen plaatsen, en onder welke voorwaarden. Het energiespel van 
Brummen Energie bleek heel geschikt om de discussie mee te voeren. De drie presentaties en het 

verslag zijn beschikbaar op www.landschapsnetwerkbrummen.nl.                                                            
Projecten Biodiversiteit                                                                                                                                              

Binnen het thema biodiversiteit lopen diverse activiteiten die tot doel hebben de infrastructuur van 
het landschap buiten de natuurgebieden te versterken.  Deze komen voort uit het 

Landschapsgesprek 2018.                                                                                                                                              
1.  Project Patrijs.                                                                                                                                                                                 

Twee bijeenkomsten waren gericht op het terugbrengen van de patrijs in het Brummense landschap. 
Deze haalden ook de lokale pers. Hieruit is een netwerk ontstaan van boeren en burgers die concreet 

in het landschap aan de slag gaan, bijvoorbeeld met bloemrijke randen. Binnen deze groep lag de 
focus op het gebied Cortenoever; daar is een gebiedsexcursie geweest en een bijeenkomst voor het 
maken van een beheersplan voor 2020. Het aantal  burgers en boeren dat bloemrijke randen inzaait 

neemt flink toe.                                                                                                                                                       
2. Het Wilde Bijenlint                                                                                                                                                           

In Leuvenheim is een groep bewoners, op initiatief van LNB en het Leuvenheims Belang, gestart met 
het verbeteren van het leefgebied voor de wilde bijen. De groep heeft de ambities voor Leuvenheim 
op een rij gezet, zoals het inzaaien van bloemrijke akkerranden of bloemrijke bermen, het planten 

van struweel en fruitbomen, bijvoorbeeld langs het klompen pad en het organiseren van 
bijeenkomsten over bio diverse tuinen.                                                                                                                 

3. Beheer bermen                                                                                                                                                                
In het afgelopen jaar heeft LNB een aantal gesprekken gevoerd met de gemeente over het 

verbeteren van het beheer van de bermen. De huidige beheerpraktijk heeft geleid tot verruigde, 
soortenarme bermen. Ecologisch beheer, waarbij het gras wordt gemaaid en vervolgens wordt 
afgevoerd, zorgt voor een geleidelijk herstel van soortenrijkdom. In het “Advies Herstel groene 

infrastructuur in Brummen; de rol van bermen als ecologische verbindingszone” stellen wij voor om 
door middel van ecologisch beheerde bermen de samenhang tussen de landgoederenzone en de 

soortenrijke groene noord-zuid as gevormd door de spoordijk, de brede bermen van de provinciale 
weg en de IJssel te versterken. Een bijkomend voordeel is dat hiermee het landschap in en rond de 

dorpskernen aantrekkelijker wordt. 



Project WaardeVOL Brummen                                                                                                                                           
Dit project heeft tot doel het gebied rondom de Natura 2000 gebieden Leusveld en Voorstonden 

klimaatbestendig te maken. Het Waterschap Vallei en Veluwe voert dit project uit in opdracht van de 
provincie Gelderland. Na een valse start die in het voorjaar van 2018 tot een breed protest leidde, 

heeft LNB geholpen een proces te ontwerpen waarmee het vertrouwen kon worden teruggewonnen 
en de bewoners en boeren mede-eigenaar maakte van het project. Daarin stond het aanpassen van 
het gebied aan klimaatverandering centraal. Eind 2018 vond de eerste ronde met bewoners plaats, 
aan het eind van 2019 was er in de derde ronde aandacht voor oplossingen. Toen was de stemming 

omgeslagen en werd er constructief meegedacht. LNB brengt in dit project informatie in over 
landschap en biodiversiteit en is lid van de regiegroep.  Ook heeft LNB op de agenda gezet om met 

een groep boeren de mogelijkheden van een omslag naar natuur-inclusieve landbouw te gaan 
onderzoeken.  Dat is nu toegevoegd aan de doelen van het project.                                                                                                                 

Project Landschapsbiografie                                                                                                                                                                           
In het verslagjaar is een plan ontwikkeld voor een vernieuwende vorm van de Landschapsbiografie.   
Eind 2019 is 95% van het benodigde budget toegekend door de Provincie Gelderland, de gemeente 

Brummen, het Waterschap Vallei en Veluwe, het Prins Bernhard cultuurfonds, de Stichting Natuur en 
Milieuplatform Brummen, Visit Brummen Eerbeek, en DS Smith golfkarton. Dat betekent dat het plan 

in 2020 kan worden uitgevoerd. 

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

Lopende en  nieuwe projecten 2020 

De Landschapsbiografie                                                                                                                                                    
Voor het Landschapsnetwerk wordt 2020 het jaar van de Landschapsbiografie 2.0.                                                      
We maken een biografie voor, en samen met, bewoners en ondernemers. Levend en dynamisch.       
Een box met informatie, persoonlijke verhalen, een spel en anekdotes van de actieve betrokkenheid 
van burgers. Begin 2021  moeten er 5000 ex. op afhaalpunten in de gemeente Brummen liggen, 
gratis en voor niets door u op te halen.                                                                                                                                                
De financiering kwam in 2019 rond maar met geld alleen komt de biografie er niet. Dit project drijft 
op de vrijwillige inzet van velen uit Brummen en omgeving. Zij schrijven, ontwerpen, fotograferen en 
tekenen, worden geïnterviewd, vertellen over hun favoriete plek in ons landschap, debatteren over 
de toekomst van ons landschap. Daardoor wordt het een heel bijzondere Landschapsbiografie. Een 
die in Nederland nog niet bestaat. Die landschap en bewoners dichter bij elkaar brengt. Wij gaan er 
hard en met veel plezier aan werken! En houden u op de hoogte. 

 

 



 
Cortenoever en de Patrijs 
De langjarige aanwezigheid van de Patrijs in de omgeving van de waterzuivering heeft geleid tot een 
hele praktische aanpak in Cortenoever. Met oog voor de voedsel- en beschutting-wensen van de 
Patrijs zijn bloemrijke akkerranden ingezaaid en een heg aangelegd. Een en ander resulteerde in 
2019 in diverse waarnemingen van 1 of 2 koppels van totaal 20-22 Patrijzen. Tot in oktober werden 
17 Patrijzen gespot. 
In 2020 wordt door de bril van de Patrijs gekeken naar de landschappelijke samenhang tussen de 
voedselvoorziening door het jaar heen en de veiligheid die hagen en stoppelvelden bieden. Beiden 
zijn nodig. 
Daarnaast wordt het contact met andere eigenaren en beheerders uitgebreid en geïntensiveerd. 
 
 

  
 
In 2019 is door een tiental werkgroep leden ongeveer 15.000 m2 akkerrand / voedselakker ingezaaid. 
Naar verwachting zal dat oppervlak in 2020 verdubbelen.  
Met de subsidie van de gemeente/provincie (het landschapscontract) kunnen we in de periode 2020 
– 2024 deelnemers gedeeltelijk compenseren voor de aanschaf van zaaigoed. Compensatie voor de 
beheerinspanning is nog een vraag. Ook daar gaan we, vooruitlopend op de transitie naar natuur 
inclusieve landbouw naar op zoek.                                                      
Parallel aan de aanpak in Cortenoever ontstond de werkgroep ‘BrummenBreed’ die aan de slag ging 
om op andere locaties in Brummen de komst van de Patrijs voor te bereiden.                                         
Dit is door de deelnemers enthousiast opgepakt: “Ook al is er misschien nog geen Patrijs, de 
toename van insecten en vogels is onmiskenbaar.” en “Opeens zag ik zwermen Putters!”. De Patrijs-
wens gaat met andere woorden over: verbetering van de biodiversiteit.                                                          
En de Patrijs is de kers op de taart.                 
Inmiddels was er in 2019 ook een waarneming van Patrijs ‘achter’ Van der Bijl! In een landschap met 
heggen en verspreid graanakkers is dat te verwachten. Het moet nog wel blijken of dit eenmalig of 
structureel is. In 2020 gaat de groep BrummenBreed met nieuw elan haar activiteiten verbreden. 



 

 

Landschapsgesprek 2019 over de Energietransitie in het Brummens landschap.                                                                       
Naar aanleiding van een enthousiast bezochte avond gaan we samen met Brummen Energie en 
deelnemers aan het gesprek onderzoeken: hoe nu verder? Hoe kunnen het bereiken van de 
energiedoelen op een verantwoorde wijze in het landschap verwezenlijken?                                           
Fossielvrij energie opwekken zodat het landschap zo min mogelijk verstoord en belast wordt en 
tevens te onderzoeken of het mogelijk versterkt kan worden door b.v. een koppeling met natuur-
inclusiviteit. Mocht u hierin mee willen denken, meld u aan contact@landschapsnetwerkbrummen.nl                                                                                          

 

Landschapsgesprek 2020 over voedsel uit ons eigen landschap 

Als we meer voedsel uit ons eigen landschap gaan eten heeft dat allerlei voordelen waar iedereen 
beter van wordt. De boer, want hij krijgt een betere prijs en de waardering van de mensen in 
Brummen. De consument, want die krijgt  gezonder voedsel en ondersteunt de boer die ons 
landschap beheert. Het landschap, want de boer krijgt ruimte om het kleinschalige karakter te 
herstellen. De natuur, want er ontstaan betere leefgebieden voor vogels en insecten.  

Maar als lokaal voedsel kopen dan zoveel voordelen oplevert, waarom doen we het dan al niet? Wat 
houdt de consument tegen? En vooral, wat kunnen de bewoners en instellingen in de gemeente 
Brummen (uiteraard samen met de boeren) doen voor gezonder voedsel en daardoor voor een 
omslag naar natuur inclusieve landbouw? Deze vragen staan centraal tijdens het Landschapsgesprek 
2020, op maandag 9 november, weer in de Reuvershoeve. Zet de datum vast in uw agenda, want dit 
wilt u niet missen!   

Wilt u het Landschapsnetwerk Brummen ondersteunen? dan kan dat: 

Door een jaarlijks donateurschap van € 25,00. Info via contact@landschapsnetwerkbrummen.nl  

Of: welk organisatietalent uit de gemeente Brummen gaat ons helpen? 

• Wij zijn een enthousiaste groep inwoners met uiteenlopende achtergrond. 
• We inspireren elkaar door samen te werken aan een sterk en waardevol  landschap, onze        

leefomgeving.  
• We bedenken projecten en voeren die uit samen met bewoners, agrariërs, gemeente en 

bedrijven.  
• Wij zoeken iemand die ons inhoudelijk, praktisch en secretarieel kan ondersteunen.  

Belangstelling?                                                                                                                                                                   
Kijk op www.landschapsnetwerkbrummen.nl. en stuur een mail naar de voorzitter van de Stichting, 
paulopdam@icloud.com 

U ontvangt deze nieuwsbrief als bij ons bekend zijnde belangstellende. Afmelden kan via een mailtje 
naar contact@landschapsnetwerkbrummen.nl 


