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Ons landschap wordt mede bepaald door de elementen die zich daar in
bevinden. Deze kunnen van velerlei soort zijn van heuvel tot vlakte, van
boom tot singel. Vele soorten en maten van bouwsels die in de loop van
de tijd zijn ontstaan. Ook nu kunnen nieuwe elementen aan toegevoegd
worden.
Daarover leest u in deze nieuwsbrief.
Nieuwe bouwsels en elementen waar we wellicht aan zullen moeten
wennen zijn Windmolens en Zonneakkers behorend bij de energietransitie
waar ook de gemeente Brummen zich in bevindt. Streven is dat Brummen
energieneutraal is in 2030.
Hoe meer bewustwording ontstaat dat minder gebruik minder opwek
noodzakelijk maakt, des te minder zal het landschap belast hoeven
worden met windturbines en zonnepanelen. Binnen het landschapsnetwerk
wordt bekeken wat de “Laadbaarheid” van het landschap kan opleveren
Als LNB willen we vooral de bewustwording ondersteunen, inspireren en
daarmee de discussie faciliteren. Natuurlijk zonder ons te mengen in een
politieke discussie of goed of fout. Immers, ook het LNB ziet de urgentie
voor energietransitie en is zich bewust dat dit uiteindelijk ook impact heeft
op het landschap.

Voor bestaande bouwsels, zoals agrarisch vastgoed, kan een
functiewijziging noodzakelijk zijn. Het boerenbedrijf (kan) niet worden
voortgezet en dus worden alternatieven gezocht.
In de Eerbeekse Hooilanden is uit een groep betrokken bewoners de
initiatiefgroep Eerbeekse Mooilanden gevormd. De bewoners voelden zich
bedreigd door een mogelijke vestiging van een groot loonbedrijf in een
verlaten boerderij en de plaatsing van 30 ha zonnepanelen op
landbouwgrond van een andere agrariër. Tegenstand zetten zij nu om in
positief kansen zoeken voor dit mooie stukje Brummen tussen het
Apeldoorns-kanaal en de Empese- en Tondense heide. Zij willen hiermee
het voortouw nemen tot het vormen van een visie op het hele
buitengebied. Zowel Natuurmonumenten, als de Gelderse Natuur en Milieu
Federatie als het Landschapsnetwerk nemen deel in de Werkgroep
Eerbeekse Mooilanden.

Goed Nieuws!
Financiering voor ons werk aan lokale voedselnetwerken
Uit onderzoek en goede voorbeelden van elders blijkt dat wanneer burgers
en bedrijven producten direct bij de lokale boer kopen er voor iedereen
voordelen ontstaan. Voedsel wordt belangrijker voor onze gezondheid, de
boer krijgt een betere prijs en kan investeren in duurzamere productie, en
ons landschap en biodiversiteit worden er beter van, wat ook weer goed is
voor ieders welzijn. Daarom werkt het Landschapsnetwerk Brummen aan
lokale voedselnetwerken, op dit moment samen met agrariërs en
zorginstellingen.
Vorig jaar hebben wij de wethouders in Brummen hiervoor weten te
interesseren, met als gevolg dat de gemeente een aanvraag bij de
provincie heeft ingediend voor financiering van een verkennend project. In
dat project wordt voorgesteld dat een professionele voedselcoördinator

samen met ons en de gemeente aan de slag gaat. Tot onze vreugde is het
budget van € 33.490,-- begin mei toegekend. Dat brengt ons werk in een
stroomversnelling!

Gezond de zomer door op de fiets: De 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. De brochure is gedrukt en gratis beschikbaar via het netwerk
van Visit Brummen-Eerbeek, onder meer bij de VVV in Eerbeek, bij het
gemeentehuis en supermarkten.
En…..binnenkort kunnen wij u ook berichten over de nieuwe LNB website!
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