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Na een koude en bovenal natte winter begint nu eindelijk het voorjaar! 
Iedereen komt de warmte van het huis weer uit om buiten te genieten, 
aan het werk te gaan en het landschap weer in zijn volle glorie in zich op 
te nemen. Landschap doet wat met je, dat bleek al uit het landschaps-
gesprek van afgelopen winter. 

 

Het Landschapsnetwerk Brummen heeft in de winter niet stilgezeten: 



Zo werd er een vervolg gegeven aan het programma Voedselnetwerken 
met een conferentie met als onderwerp: Gezonder voedsel biedt kans 
voor boerenbedrijven. Hier een verslag: 

Op 13 maart ontving het Landschapsnetwerk Brummen ruim 50 
belangstellenden in de Vroolijke Frans voor een gedachtewisseling over 
hoe agrarische bedrijfsvoering samenhangt met gezond voedsel. 
Mineralen en vitaminen in voedsel zijn belangrijk voor onze gezondheid. 
Magnesium verlaagt bijvoorbeeld de kans op kanker en Omega3 vetzuren 
remmen ontstekingen. Maar juist dit soort stoffen komen in veel 
agrarische producten veel minder vaak voor dan vroeger. Ons voedsel is 
niet ongezond, maar speelt niet de rol in ziektepreventie die het zou 
kunnen spelen. 

Drie sprekers belichtten verschillende kanten. Zo bleek de wijze waarop 
de mest van koeien wordt omgezet in voeding voor grasland van grote 
invloed is op de mineralenbalans in melk en vlees. Bomen zorgen voor 
schimmels in de bodem die op hun beurt mineralen beter beschikbaar 
maken voor opname door planten. Kruidenrijke graslanden zijn gezonder 
voor de koe, maar leveren ook gezondere en lekkerder kaas op.  

Drie agrariërs uit onze gemeente was gevraagd te reageren. Zij zagen 
kansen voor de toekomst van hun bedrijf door zich sterker te profileren op 
gezondheid. Maar dat betekent wel een omschakeling naar een 
bedrijfsvoering met een lagere productie. Dat kan als de samenleving  
voor gezondere melk en kaas ook een hogere prijs betaalt. Meer 
informatie op www.landschapsnetwerkbrummen.nl 

      -- 

Nieuwe Fietsroute 

In samenwerking met Visit Brummen-Eerbeek heeft het 
Landschapsnetwerk een fietsroute ontwikkeld. Deze bijzondere route 
doorsnijdt de voor het Brummense landschap zo kenmerkende zonering 
van Veluwe naar IJssel. Je leert de 6 zones herkennen en begrijpen uit de 
historische samenwerking tussen mens en natuur, waarin het water zo’n 
belangrijke rol heeft gespeeld. Daardoor kun je extra van ons landschap 
genieten. De fietsroute volgt eerst de Eerbeekse beek, door Eerbeek, 
buigt dan af naar Hall en het Leusveld, om dan via Oeken in Cortenoever 
te eindigen. In april wordt de brochure gedrukt en komt gratis 
beschikbaar via het netwerk van Visit Brummen-Eerbeek, onder meer bij 
de VVV in Eerbeek, bij het gemeentehuis en supermarkten. De route is 
ook te downloaden op www.landschapsnetwerkbrummen.nl 



Voorts is gestart met een programma binnen het netwerk: 
”Energietransitie en het Landschap”. 

     -- 

Misschien heb u zich verbaasd over de grote boswerkzaamheden langs de 
Voorstondensestraat tussen Voorstonden en Hall. Dit is de start van 
WaardeVol Brummen, een klimaatadaptatie project in het gebied 
Voorstonden-Leusveld-Oekense Beek waarin Waterschap, Provincie, 
Natuurmonumenten en gemeente Brummen samenwerken  

https://www.vallei-veluwe.nl/werkinuitvoering/overige-projecten/in-
voorbereiding/waardevol-brummen 

       -- 

Deelname aan Brood en Spelen wordt onderzocht, een wedstrijd om met 
plannen te komen voor vrijkomend agrarisch vastgoed in zuid en oost 
Nederland                                                                                        
http://www.dearchitect.nl/architectuur/nieuws/2018/02/rijksadviseurs-
lanceren-ontwerpprijsvraag-brood-en-spelen-platteland-101187944 

     -- 

Intussen zijn wij druk bezig met het opzetten van een nieuwe website en 
beeldmerk. Dit wordt allemaal betaald uit het geld behorende bij de 
tweede prijs in de wedstrijd: Maak Gelderland Mooier!  

 

Zoals u van ons gewend bent een nuttige link: 

www.leestekensvanhetlandschap.nl  

 

En om alvast in uw agenda te zetten: 

Het volgende Landschapsgesprek wordt gehouden op maandag 12 
november 2018 en het onderwerp zal zijn “Biodiversiteit” en de locatie de 
Reuvershoeve.  Een nadere uitnodiging volgt. 

Deze nieuwsbrief wordt 4x per jaar verzonden.                                
Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen is een berichtje 
aan mail@landschapsnetwerkbrummen.nl voldoende 

www.landschapsnetwerkbrummen.nl  


