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Uitnodiging Landschapsgesprek 9 november 2020

Als we meer voedsel uit ons eigen landschap eten worden veel 

mensen daar beter van. De boer  krijgt een betere prijs en meer 
waardering. De consument krijgt  gezonder 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? In het Landschapsgesprek 2020 
gaan we met elkaar op zoek naar wat we als burgers kunnen doen 
om Brummense boeren te helpen voedsel rechtstreeks aan ons te 
leveren en tegelijk te zorgen voor een mooier en rijker landschap.

In Corona tijden gaan we dat anders doen dan u gewend bent. We 
organiseren een digitale happening met korte live presentaties 
waarbij u vragen kunt stellen. In kleine discussiegroepen bedenkt u 
zinvolle acties.

Datum : 9 november. begin: 20.00 uur, einde 21:30 uur.               
Locatie: uw computer.

Verwacht een inspirerende happening waarin de mogelijkheden van 
digitaal samenwerken worden uitgebuit. We laten ons leiden door 
ervaren mensen met kennis van zaken, zowel van digitale processen 
als van voedselsystemen. Ze zijn van bureau The Plant                      
(Zie https://theplant.nl )).

Hoe kunt u meedoen?

Geef u op door een mail te sturen aan LNB secretaris                        
Joop van Goozen: joopvangoozen41@gmail.com . 

Dit kan uiterlijk t/m 30 oktober, maar het liefst zien wij de 

aanmeldingen zo snel mogelijk binnenkomen. Daarna krijgt u een 
aanmeldingsformulier met meer informatie en instructies. In dat 
formulier kiest u ook voor een onderwerp waarover u wil 
discussiëren.

Op onze website kunt u het programma vinden.

-----------------------------------
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Rogge voor de regio

Brummen heeft vanaf begin september een eigen roggebrood, 
gemaakt van rogge van de akkers van boer Hans Nieuwenburg en 
gebakken door Bakkerij Verbeek in Brummen. Van de 10 ton rogge 
die van de akkers kwam, maakt de bakker 12.000 roggebroden die in 
de regio worden verkocht. De teelt en de productie van het 
roggebrood gebeurt helemaal door lokale ondernemers met lokale 
producten.

Dit is een resultaat van het Project Lokale Voedselnetwerken, een 
initiatief van het Landschapsnetwerk,  dat wordt uitgevoerd in 
samenwerking met gemeente Brummen en bureau Happyland, mede
dankzij een subsidie van de provincie en EU. Korte voedselketens 
passen goed bij een duurzame samenleving. Als boeren hun 
producten direct leveren aan bewoners en bedrijven in de regio is dat
goed voor hun economische en maatschappelijke positie. De 
consument krijgt  rechtstreeks invloed op het aantrekkelijker en 
gezonder worden van het landschap. Hans teelde de rogge, zonder 
gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, op kruidenrijke 



akkers nabij de Hoevesteeg, die hij pacht van Natuurmonumenten. 
Deze rogge wordt verwerkt tot een uniek streekproduct: 
ambachtelijk roggebrood met aandacht voor biodiversiteit, natuur en
landschap. Het roggebrood is onder andere verkrijgbaar bij 
Boerderijwinkel De Nieuwenburgt in Spankeren.

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

Kijk op de Regionale Energie Strategie:

De opwek duurzame energie door zon en wind in Brummen

Ook Brummen ontkomt er niet aan: terugdringen van fossiele 
brandstof t.b.v. de energievoorziening. Brummen heeft de ambitie in 
2030 Energieneutraal te zijn, d.w.z. evenveel zelf (duurzaam) op te 
wekken als te verbruiken. Naast energie besparing is de opgave deze 
energie duurzaam op te wekken o.a. door zon en wind.  Als LNB 
denken we graag en constructief mee. Zo was dit ook het onderwerp 
van ons Landschapsgesprek 2019.                                                 

Belangrijk vinden wij dat er een goed proces in de gemeente wordt 
opgezet waarin zoveel mogelijk inwoners worden betrokken.               
Dit om daarmee ook een breed gedragen beleidskader te krijgen. Zie 

ook onze brief aan het college, waarin we voorstellen doen voor 
het proces in de RES (Regionale Energie Strategie).

Daarnaast hechten we zeer aan een goede ruimtelijke visie, die 
kader stellend is voor potentiele locaties voor zon en wind. Een 
omgevingsvisie is in onze ogen het instrument. Alleen zo kan een 
zorgvuldige ruimtelijke afweging worden gemaakt, rekening houdend
met de kwaliteiten van ons landschap en de diverse belangen. De RES
is dat in onze ogen nu uitdrukkelijk niet. In onze brief aan B&W geven
we nadere uitleg. www.landschapsnetwerkbrummen.nl/projecten/ 

http://www.landschapsnetwerkbrummen.nl/projecten/


Kortom, voor het Landschapsnetwerk is het Brummens landschap 
leidend.  Brummense inwoners kunnen zo vroeg mogelijk in het 
ontwikkelingsproces van zonneakkers en windturbine locaties 
meedenken.   De opwek d.m.v. zon en wind mag het landschap niet 
onherstelbaar schaden maar moet zo mogelijk juist een meerwaarde 
voor landschap, natuur en biodiversiteit bewerkstelligen. En hierdoor
voor al haar inwoners.

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

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 en ondernemers van Brummen.  Zij 
schrijven, ontwerpen, fotograferen, tekenen, worden geïnterviewd, 
vertellen over hun favoriete plek en debatteren over de toekomst 
van ons landschap. De landschapsbiografie Brummen is er een die 
leeft. Een die landschap en bewoners dichter bij elkaar brengt.

Een bijzondere Landschapsbiografie vraagt een bijzondere uitvoering.

We maken geen boek maar komen met een box van karton met een 
rijke vulling. De box wordt gemaakt bij DS Smith Packaging in 
Eerbeek.

Het hart van de Landschapsbiografie wordt gevormd door 5 boekjes 
met informatieve tekst en persoonlijke verhalen van bewoners en 
ondernemers uit Brummen. We noemen die boekjes cahiers. De 
teksten zijn van deskundigen van het Landschapsnetwerk. Ze worden 
verrijkt door de persoonlijke verhalen die zijn opgetekend door 
Marije Verbeeck. De 5 cahiers gaan over 5 thema’s: identiteit van het 
landschap (waarin onderscheidt Brummen zich?), het gebruik vroeger
en nu, de beleving, de biodiversiteit en de toekomst. Een zesde 



cahier laat zien hoe bewoners en ondernemers samen aan het 
landschap werken.

Maar er is meer. Een kaart waarop de beleving van bewoners wordt 
verteld. Voor op de muur. Een spel voor jong en oud waardoor je 
leert hoe dieren door het landschap bewegen. Een fietsroute 
waarmee je de identiteit beleeft. En twee brochures over bijzondere 
samenwerkingen: over het project WaardeVOL Brummen en over de 
ontwikkeling van lokale voedselnetwerken.

April 2021 is het zover. Dan is de Landschapsbiografie voor 5000 
huishoudens gratis op te halen bij een aantal adressen in de 
gemeente. We bedenken samen met de gemeente een mooie 
afsluiter.

Wie maken die Landschapsbiografie eigenlijk? In de redactie zitten 
naast twee mensen uit de kerngroep van het Landschapsnetwerk 
(Paul Opdam en Hennita Benjamins), ook mensen met speciale 

ervaring op het gebied van het produceren van boeken zoals Chantal 
van Genderen.  We zijn met veel enthousiasme van start gegaan.      
Er is al flink geschreven en geïnterviewd. Er waren drie publieks 

bijeenkomsten 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 Corona virus. 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!

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



DRAAG BIJ!

Draagt u het Landschapsnetwerk Brummen een warm hart toe? En 
wilt u het werk van het netwerk financieel ondersteunen? Daar zou u 
ons enorm mee helpen! Het kan al vanaf € 25,00 per jaar.

Meldt u dan aan via: info@landschapsnetwerkbrummen.nl

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

www.landschapsnetwerkbrummen.nl 

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

Mocht u onverhoopt de nieuwsbrief niet verder willen ontvangen, 
een mailtje volstaat: info@landschapsnetwerkbrummen.nl 

mailto:info@landschapsnetwerkbrummen.nl
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