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Gebruik van het landschap
vroeger en nu
Paul Opdam

Mensen gebruiken het landschap, want het landschap is voor hen
van waarde. In het landschap is de natuur aan het werk en dat levert
ons producten en diensten op die ons leven aangenamer, rijker en
gezonder maken.

Boslaan bij Huize Eerbeek, 1933. Ossenkar als hulpmiddel van de boer.
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Door de eeuwen heen leerden mensen hoe ze de waarde van het
landschap kunnen benutten. Ze sleutelden aan de natuurlijke
eigenschappen van het landschap om het voor hen geschikter
en waardevoller te maken. In het Brummense landschap werden
bijvoorbeeld beken aangelegd om het water af te voeren en
bewoning mogelijk te maken. Bos werd gerooid om graanteelt
mogelijk te maken. Daardoor veranderde het landschap.
Het gebruik van het landschap veranderde door groei van
de bevolking, door technologische ontwikkelingen en door een
veranderende vraag naar producten, in Nederland, maar ook
wereldwijd. Toen er een markt ontstond voor eikenschors ten
behoeve van de leerlooierij, werden bossen aangeplant. En toen
in de tweede helft van de 19e eeuw de industrialisatie een grote
vlucht nam en er een grote vraag ontstond naar vlees en boter,
veranderden de gemengde bedrijven in veebedrijven en werd
akkerland omgezet in grasland.
Maar landschap is niet alleen economie. Landschap werd
en wordt ook aangepast om het mooier te maken, zoals op de
buitenplaatsen. En omdat in de huidige tijd het besef doordringt
dat biodiversiteit zeer belangrijk is voor het functioneren van de
natuur, beginnen bewoners en boeren met aanpassingen die het
landschap weer vriendelijker maken voor insecten.
Dit cahier laat zien dat landschap voor de bewoners econo
mische en maatschappelijke waarde heeft. Een ecologisch goed
functionerend landschap levert een waaier aan landschaps
diensten. Mens en natuur werken samen. Soms gaat die samen
werking in harmonie, soms wordt het economisch motief te
dominant en gaat het ten koste van de maatschappelijke waarde.

GEBRUIK

2/3

Natuur benutten: landschapsdiensten
In het landschap benut de mens de werking van de natuur.
Het landschap levert uiteenlopende diensten. Daarom is het
landschap voor verschillende partijen van waarde; er is een
gemeenschappelijk belang. Hieronder drie voorbeelden van
landschapsdiensten.
Bodemsysteem houdt het leven in stand
Onder het bodemoppervlak bevindt zich een complexe recycling
fabriek die dode planten en dieren verwerkt tot mineralen.
Planten nemen die op en zijn daardoor in staat biomassa te pro
duceren. Dat is de basis van het leven op aarde. De biodiversiteit
houdt deze fabriek draaiende en voorkomt ontsporingen. Regen
wormen maken bladeren klaar voor de verwerking door bacteriën
en schimmels in de bodem. Allerlei bodemdieren zorgen ervoor
dat dit systeem van afbraak en opbouw goed blijft functioneren.
Ook zorgen ze voor de bodemstructuur, die belangrijk is voor
de beschikbaarheid van water en zuurstof. Dankzij deze recycling
fabriek kan de boer gewassen telen en daarmee in zijn levens
onderhoud voorzien. Ons hele voedselsysteem draait erop.

Het landschap dient vele belangen door de diensten die de natuur levert:

❶
❷
❸
❹

Bestuiving van voedselgewassen
Beperken van plaaginsecten
Natuurbeleving
Zuivering van lucht

❺	Zuivering van oppervlaktewater
❻ Productie van voedselgewassen
❼	Kringloop van mineralen
❽	Vastleggen van kooldioxide

insecten zijn bestoven lekkerder zijn, langer goed blijven en de
kweker meer geld opleveren. Als er veel soorten insecten zijn,
is er een grotere kans dat fruitbomen goed worden bevrucht.

Wilde bijen en andere bestuivers spelen een sleutelrol bij de productie van
groente en fruit. Hier een vosje dat een bloem van een zwarte bes bezoekt.

Bestuivers zorgen voor fruit en groente
Veel van ons voedsel komt tot stand dankzij bestuiving door bijen,
hommels of zweefvliegen. Van de Europese voedselgewassen
is 84% afhankelijk van bestuiving door insecten. Wereldwijd is
bestuiving goed voor 10% van de economische waarde van de
voedselproductie. Uit onderzoek blijkt dat aardbeien die door
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Onderdrukken van plagen
Er zijn diersoorten die zelf planten eten en soorten die planten
eters opeten. Als die planteneters gek zijn op onze cultuur
gewassen, vinden wij dat niet fijn. We zijn dan geneigd de gifspuit
te hanteren. Maar dat is voor onszelf ongezond en doodt ook heel
veel dieren die het juist gemunt hebben op die ‘problematische’
planteneters. In plaats van gif te gebruiken kun je daarom beter de
natuur zelf inschakelen. Dat is vaak goedkoper en het voorkomt
ook allerlei andere uitbraken van schadeveroorzakers. We spreken
dan van natuurlijke plaagregulatie. Door maatregelen in het land
schap kun je die landschapsdienst bevorderen. Bijvoorbeeld door
akkerranden bloemrijk te maken. Op die bloemen komen insecten
af die als natuurlijke verdelgers optreden.
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Op sommige plekken lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. Boerderij het Ganzenei verdween in de 2e wereldoorlog maar herrees
erna als wederopbouwboerderij. Het landschap herinnert aan die tijd. Dichte hagen omzomen bloemrijke hooilanden vol bijzondere
plantensoorten. Staatsbosbeheer beheert graanakkers voor het behoud van zeldzame flora die zich in de loop van eeuwen had
aangepast aan graanteelt, maar niet aan veel mest en chemische onkruidverdelging.
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Energie uit het landschap

❹
Erik Tabor laat ons
een spreng zien.

Beken zijn tekenend voor het Brummense landschap. Ze zien er
dan wel uit als smalle kanalen, maar er stroomt zeer helder water
door en ze bevatten veel begroeiing. Je ziet bijvoorbeeld kron
kelende patronen van sterrenkroos. De beken in ons landschap
zijn door mensen aangelegd. Vanaf de hoge Veluwe stroomt al
het kwel- en hemelwater naar het laagste punt: de IJssel. Zonder
de mens zou dat gebeuren in een onoverzichtelijk netwerk van
stroompjes en moerassen. Omdat de middeleeuwse bewoners
af wilden van al dat water, zodat ze het land konden gebruiken,
groeven ze gangen die het water snel afvoerden.
Maar behalve voor de waterafvoer had dat graven nog een
reden: energie winnen. In stromend water kun je een waterrad
laten draaien en dat biedt kansen voor molens. Oliemolens, papier
molens, korenmolens, ze waren er allemaal, vanaf de 11e eeuw.
Deze bedrijfjes profiteerden van het hellende landschap tussen de
Veluwe en de IJssel. Voor de energievoorziening werden de beken
stroomopwaarts verlengd tot in de Veluwevoet, want daar kon
je met wat graafwerk het grondwater bereiken. Zo ontstond een
spreng die een constante waterstroom garandeerde. De Soerense
Beek, de Coldenhovense/Eerbeekse/Cortenoeverse Beek (drie
namen voor dezelfde beek) en de Loenense Beek leverden energie.
De meeste molens stonden in de Veluweflank, want daar was
het hoogteverschil het grootst en dus de stroming het sterkst.
Maar ook lager stonden watermolens, bijvoorbeeld langs de
Voorstondense Beek bij de Haar. In de aanloop naar deze water
molen, noordelijk van Hall, zie je de Eerbeekse Beek boven het
maaiveld uitsteken.
De meeste sprengen werden in de 16e en 17e eeuw gegraven.
Dankzij de energie uit stromend beekwater werd Eerbeek een
centrum van papierindustrie. In 9 papiermolens werd papier
met de hand gemaakt, wat werk verschafte voor een honderdtal
personen. Toen dit handwerk minder rendabel werd, bouwde men
de papiermolens om tot wasserijen, die het schone zachte water
van de beken gebruikten. In Laag-Soeren zijn nog enkele van
die wasserijen over. De komst van de stoommachine en andere
technologische ontwikkelingen in de tweede helft van de 19e eeuw
maakten het mogelijk de papierfabricage weer rendabel te krijgen,
zodat die kon uitgroeien tot hoe we haar nu kennen.
De energie uit het beekwater werd ook gebruikt voor de
productie van olie uit beukennoten en lijnzaad. De huidige olie
molen naast restaurant de Korenmolen in Eerbeek is al in 1684
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Beken leverden energie waarmee molens werden aangedreven.

De oude watermolen in Eerbeek.
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samen met een korenmolen gebouwd. Kleine boeren verzamelden
de beukennootjes (“beuk garen”) die tot olie werden geslagen.
Uit 70 kilo nootjes verkreeg men 7 tot 10 liter olie, die zeer
geschikt was voor het bakken van pannenkoeken en oliebollen.
De restanten werden gebruikt voor veekoeken. Aan deze kleine
productielijn kwam een einde door een verbod van de overheid.
Er zat te veel giftig blauwzuur in de olie.
Behalve energie uit water leverde het landschap ook energie
uit turf en hout. Dat werd gebruikt om te koken en woningen
te verwarmen. In het Soerense Broek werd in de middeleeuwen
bijvoorbeeld turf gestoken.

Bouwstoffen en werktuigen uit het landschap
Het landschap leverde bouwmateriaal en allerlei stoffen voor het
maken van gereedschap.
– IJzer. Op de Veluwe is in de vroege middeleeuwen op grote
schaal ijzer gewonnen. Dit werd geëxporteerd, bijvoorbeeld
naar landen rond de Oostzee en de Middellandse Zee. In een
paar eeuwen werd zeker 55 miljoen kilo ijzer gewonnen uit
grote hoeveelheden klapperstenen uit de stuwwal. Delvers
konden aan de begroeiing zien waar deze ijzerhoudende stenen
lagen. De stenen werden met houtskool in lemen oventjes
omgesmolten tot ijzer. In Hall zijn resten van dergelijke
oventjes gevonden.
– Klei. Langs de rivier werd klei gewonnen. Er werden k
 linkers
voor huizenbouw van gebakken. Vanaf 1882 was er bij
Leuvenheim steenfabriek De Schans. Deze lag op de plaats
van een militair verdedigingswerk uit de Tachtigjarige Oorlog.
Ook waren er steenfabrieken in Empe en Cortenoever.
– Hout. Dat werd gehaald uit geriefhoutbosjes en houtwallen.
Beide werden periodiek terug gezaagd. Daarbij kreeg een van
de takken van een stobbe de ruimte om door te groeien, zodat
na enkele tientallen jaren opnieuw een flinke stam ontstond.
Dat zware hout werd in de bouw gebruikt.

Bijenkorven werden gevlochten van roggestro.

Bijzondere bomen in Brummen
Rond de 17e eeuw werd de
Engelse landschapsstijl mode
bij tuinontwerpers. In deze stijl
pasten exotische bomen, die
zo natuurlijk mogelijk mochten
groeien. Net in deze tijd werden in
Brummen landgoederen ingericht.
En zo kwamen hier veel bijzondere
bomen terecht. De landgoederen
zone biedt bomen optimale
omstandigheden om oud te
worden. Hogerop is het soms te
droog, bij de IJssel te nat. Volgens
de Bomenstichting telt Gelderland
veel ‘monumentale bomen’, ook in
onze streek. Hier vind je wel eens
een oude plataan of tulpenboom
in een eiken- of beukenbos. Ook in
de dorpen kun je veel bijzondere
bomen vinden, zoals ginkgo’s, rode
esdoorns, zuileiken, honingbomen,
trompetbomen, watercipressen en
mammoetbomen. In vergelijking
met andere streken is de verschei
denheid aan bijzondere bomen in
Brummen opmerkelijk.

Boomsoorten die in ons landschap van nature veel voorkomen,
zijn wilg, populier, es, els, zomereik en ruwe berk. Struiksoorten
zijn hazelaar, sleedoorn, meidoorn en braam. Van essenhout
werden ladders en stelen van gereedschap gemaakt. Wilgenhout
was geschikt voor het maken van bindmateriaal en vlechtwerk,
zoals manden, stoelen en erfafscheidingen. Van elzenhout maakte
Mammoetboom bij Huize veldzicht, Brummen, geplant rond 1880.
De dikste boom van Nederland, 9 meter omtrek, hoogte 34 meter.
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❶
Wil van der Beld
verzamelde zelf nog
beukennootjes.

Eiken als perceelscheiding.

men deurknoppen en klompen. Van berkentwijgen bezems en
borstels. Het sap uit de berk werd gebruikt als conserveringsmiddel
voor hout. Populieren leverden hout voor gevelbetimmeringen,
vloeren en meubels. Ook de stekelige soorten werden benut.
Van bramenstengels maakte men bijenkorven, nadat de stekels
werden verwijderd. Dat gebeurde door de bramenstengels door
een koehoorn te trekken. De stekels van de sleedoorn werden
gebruikt als spijkers in schoenen. Eiken werden aangeplant op
erven en langs wegen. Ze leverden hout voor balken en weide
palen, maar ook voor tonnen. De eikels dienden als veevoer; vee
werd geweid in eikenbos. In de 19e eeuw zijn veel hakhoutbossen
aangeplant. Deze werden elke 10 tot 12 jaar gekapt. De eikenbast
werd verkocht als bron van looizuur, dat gebruikt werd voor het
prepareren van leer. In Brummen waren geen leerlooierijen, want
het water bevat hier te veel ijzer.

Voedsel uit het landschap

Boekweit

Het oogsten van voedsel is eeuwenlang de belangrijkste d
 rijfveer
geweest bij het gebruik van het landschap. In de middeleeuwen
bewoonden de mensen de hogere delen. Boerderijen lagen
rondom relatief hoog gelegen enken, waar het graan werd geteeld.
De enk werd omzoomd door stekelige struiken om vee en wilde
dieren tegen te houden. Men verbouwde vooral rogge, gerst
en haver. Het graan werd verkocht, bijvoorbeeld op de markt
in Zutphen. Elke boerderij had een kleine boomgaard en een
moestuin. Families waren grotendeels zelfvoorzienend en er werd
veel geruild. Het landschap toonde een kleinschalig en g
 evarieerd
patroon. De schrijvers Jacobus Craandijk en P.A. Schipperus
wandelden in 1888 aan de voet van de Veluwe van Dieren naar
Loenen en zagen rogge, aardappelen, haver en boekweit. Bij de
boerderijen zagen ze boomgaarden en eikenbosjes. Verder heide
en schrale weiden en soms een paar koeien die door kinderen
werden gehoed.
Het vee werd gehouden voor eigen gebruik, maar vooral voor
de mest. Vee graasde op de heide en de natte weilanden. In de
winter kreeg het hooi, afkomstig van de natte hooilanden. De mest
werd in de potstal gemengd met heideplaggen en daarna op de
enk gebracht. De enk werd daardoor in de loop van de eeuwen
tot wel 80 centimeter hoger. Voor een enk was een zeven keer
zo groot stuk heide nodig om de graanteelt mogelijk te maken.
Bij een groeiende bevolking raakte daardoor het land uitgeput.
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Begin 15e eeuw werd boekweit populair. Men had ontdekt hoe rijk
aan zetmeel de zaden zijn en dat het gewas minder eisen aan de
bodem stelt dan graan. Langs de IJssel waren de omstandigheden
gunstig voor vee, omdat de overstromingen zorgden voor een
vruchtbare laag slib.
In de tweede helft van de 19e eeuw kelderden de graan
prijzen door de import van Amerikaans graan. Dat werd mogelijk
gemaakt doordat het vervoer met treinen en schepen een enorme
vlucht had genomen. Tegelijkertijd nam tijdens de i ndustrialisatie
het inwonertal van de steden toe en ontstond er vraag naar luxere
producten, zoals vlees en fruit. Boeren speelden hierop in met
meer vee en begonnen het graan aan de dieren te voeren. Koeien
werden dus van mestleveranciers het hoofdproduct, granen
werden veevoer en boeren werden melkveehouders. Dankzij de
kunstmest konden in 1950 op een hectare grasland meer dan twee
keer zoveel koeien worden gehouden als in 1811. Deze omslag had
grote gevolgen voor het landschap: heide veranderde in weiland.
In de laatste halve eeuw heeft de veehouderij steeds meer
kenmerken van een industrie gekregen. Technologie krijgt een
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grote rol, krachtvoer komt van ver en de producten belanden
via grote fabrieken over de hele wereld. Dat kan allemaal
omdat de energie nog altijd goedkoop is. De overheid inves
teert in g
 rootschalige landhervormingen en het watersysteem
wordt afgestemd op de eisen van de intensieve veehouderij.
Boeren worden door overheid en banken gestimuleerd tot grote
investeringen. Het resultaat is dat van de waaier aan landschaps
diensten de productie van voedsel dominant wordt, ten koste
van andere landschapsdiensten. De natuurlijke elementen en de
bloemrijke graslanden verdwijnen. Het landschap wordt voor de
burger steeds minder toegankelijk. De toegenomen economische
waarde van het landschap gaat gepaard met verlies van maat
schappelijke en ecologische waarden.
Aandeel grondgebruik
Brummen in 1880

1880

■
■
■
■

Grasland
Rogge
Aardappelen
Haver

Het landschap in de gemeente Brummen heeft een relatief hoge
graad van natuurlijkheid. Of de inwoners van Brummen daarom
ook gezonder zijn dan die van gemeenten met minder natuur
is niet bekend. Ook weten we niet hoeveel besparingen op de
gezondheidszorg ons mooie landschap oplevert.
Voedsel speelt een belangrijke rol in onze gezondheid.
Omega 3-vetzuren dragen bijvoorbeeld bij aan het opbouwen van
weerstand. Uit onderzoek blijkt dat melk en kaas van koeien die in
kruidenrijke graslanden grazen meer omega 3-vetzuren bevatten.
Er zijn allerlei aanwijzingen dat voedsel uit landschappen met
houtsingels en kruidenrijke graslanden meer mineralen bevat.
Meer hierover in de brochure over lokale voedselnetwerken
elders in deze box.

En in 2017…

2017

■ Grasland
■	Maïs en overige
teelten

Cijfers over de landbouw in Brummen
De landbouw in Brummen is nu vooral veehouderij. In 1880 was ongeveer de helft van het landbouwgebied
grasland, de rest was akkerbouw. Akkerbouwgewassen werden ten dele aan het vee gevoerd. In 2017
bedroeg het aandeel grasland 79 procent. Van de akkerbouw is 18 procent gericht op voedergewassen
(mais). In 2017 waren er 74 bedrijven met rundvee, waarvan 51 melkveehouderijen.

Gezondheid
Als je mensen vraagt wat ze onder gezondheid verstaan, noemen
ze veel meer aspecten op dan ‘niet ziek zijn’. Het gaat ze om de
mate waarin ze in fysiek en mentaal opzicht kunnen doen wat
ze willen of moeten. Gezondheid omvat ook ‘je goed voelen en
tevreden zijn met je leven’, en ‘kunnen meedoen’ in het sociale
leven. Een landschap met een natuurlijk karakter draagt bij aan
een goede gezondheid, in de breedste betekenis van het woord.
Want wat blijkt? Dat in een dergelijk landschap mensen minder
stress ervaren en beter kunnen omgaan met nare ervaringen.
Dat hun immuunsysteem beter werkt. Dat ze beter herstellen van
zware geestelijke arbeid. Maar ook dat een mooi landschap met
een natuurlijke diversiteit mensen tevredener maakt met hun
leven, dat ze zich beter voelen en minder vaak last hebben van
depressiviteit. Ook blijkt dat een natuurlijker landschap mensen
aanzet tot socialer en duurzamer gedrag, waarbij ze meer rekening
houden met belangen van anderen.
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Landgoederen: rijkdom aan waarden
In tegenstelling tot gebieden met intensieve landbouw, waar
de nadruk ligt op economisch profijt, bieden de landgoederen
een balans tussen economische en maatschappelijke waarden.
Voor Brummen is de recreatie een belangrijke economische pijler.
Naast de Veluwe zijn de landgoederen een toeristische trek
pleister. In een landgoed zijn veel landschapsdiensten gestapeld.
Daardoor zijn ze ook minder gevoelig voor ontwikkelingen op de
vrije markt. L
 andgoederen zijn relatief onveranderlijk.
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❸
Zoals u in cahier 3 kunt
lezen, vormt de zone met
landgoederen de favoriete
plek van veel bewoners.

De landgoederen in de gemeente Brummen hebben vaak een
middeleeuws kasteel of burcht als voorloper. Rijke grondeigenaren
hebben de landgoederen in de loop van eeuwen ontwikkeld.
Hun primaire doel was bevestiging van hun sociale status: een
landgoed was een afspiegeling van de economische en bestuur
lijke macht van de bewoner en moest indruk maken door zijn
schoonheid. Imponerende bomenlanen met lange doorzichten en
waterpartijen zijn daarvan voorbeelden. Vanwege die behoefte
aan water was de zone die tegen de oeverwal aan lag bijzonder
geschikt. De waterpartijen zijn niet alleen mooi, ze vormden ook
een waterbuffer tijdens droogteperioden.
Naast status en woongenot bood een landgoed ook een bron
van inkomsten. Gronden werden verpacht aan boeren, hout
werd verkocht en ook de jacht zorgde voor inkomsten. Vanaf
circa 1800 groeide de vraag naar eikenschors voor de leerlooierij.
Die vraag veroorzaakte een sterke uitbreiding van eikenhakhout
op de l andgoederen. Toen in de tweede helft van de 19e eeuw
synthetische looistoffen op de markt kwamen, doofde de vraag
naar eikenschors uit. Het eikenhakhout is omgevormd tot het
eikenbos dat we nu kennen.
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De bijenwereld is een
mooie wereld
Het imkerleven van John Bouwmeester

John Bouwmeester (Eerbeek, 1951) is imker
sinds de jaren tachtig. In zijn woonplaats
Brummen is hij actief lid van het imkersgilde
‘De Biejenschoer’. Zijn voortuin steekt af tegen
de buurtuinen. Geen grind of tegels, wel veel
bloemen, vanaf het vroege voorjaar tot diep in
de herfst. En dat zoemt mooi rond.
‘Sinds ik bijen heb, kijk ik met heel andere
ogen naar het landschap. Ik zoek plekken met
voldoende dracht, dat wil zeggen stuifmeel
en nectar, waar ik de kasten kan neerzetten.
Ik verhuis ze ongeveer vijf keer per jaar.
Het bijenseizoen wisselt met de bloei van
bomen, struiken en planten. In januari en februari
zijn er wat sneeuwklokjes. Als het acht graden of
warmer is en de sneeuwklokjes bloeien, dan zijn
de bijen er direct, je kunt erop wachten. Bezige
bijtjes, die uitdrukking klopt.
Maar het voorjaar begint pas goed in maart en
april, als de wilgen bloeien, onze uiterwaarden
staan er vol mee. Daarna bloeien de appels en
peren. Fruitboeren willen ieder jaar een imker in
de boomgaarden voor de bestuiving. Geen bijen,
geen oogst, zo simpel is het. Dat geldt ook voor de
aardbeien, de aalbessen en de frambozen.
Na het fruit verhuizen we de bijen weer. Tegen
die tijd staan overal in de tuinen, weilanden,
bermen en bossen bloeiende lentebloemen.
Bijen kunnen tot drie kilometer vliegen en zijn
altijd op zoek naar bloemen. De lentedracht
eindigt met de meidoorn, daarna komt de
overgang van de voorjaarsbloemen naar de
zomerbloemen. Deze ‘drachtloze periode’ duurt
gemiddeld twee weken en valt meestal rond eind
mei. Dan is het wachten op de acaciabloei, je
moet er maar op vertrouwen dat die op tijd komt.
In Almen staan er veel langs het Twentekanaal.
Die zijn daar geplant vanwege het goede hout en
ook als drachtplant voor de bijen. Dat zie je op
meer plekken.
Vervolgens komen de lindes. Die geven niet elk
jaar honing, daar moet je rekening mee houden.

Als laatste grote zomerdracht bloeit de heide,
dit duurt ongeveer zes weken, van augustus tot
half september. De bijen gaan dan naar Loenen,
de Posbank en het Rozendaalse veld, daar zijn
plekken waar overal rondom heide is. Daarna is
het winter voor de bijen, er zijn wel wat herfstbloeiers, maar er is weinig te halen. Het begint in
januari opnieuw met de sneeuwklokjes.
Bijenstal Brummen
In 2002 hebben we met onze imkervereniging
een bijenstal geplaatst. Aan de Voorsterweg
staan ’s winters vijfendertig kasten van zes of
zeven Brummense imkers. De grond is van de
gemeente. Minpuntje is dat het vlak langs het
spoor ligt, maar dat hoor ik al niet meer.
In 2009 kregen we een prijs en zijn we
begonnen met de aanleg van een tuin en betere
faciliteiten om schoolklassen te ontvangen.
Er staan nu ook voorzieningen voor andere
insecten om te overwinteren en voedsel te halen.
Er is een vuurplaats met stoelen, daar ga ik
graag even zitten, dan kom ik helemaal tot rust.
Meer imkers hebben dat, er ligt er regelmatig
eentje te snurken.
Als je er met de auto langsrijdt, is het niet zo
veel, als je fietst is het al meer, te voet is het een
besloten landschapje. Veel heb je niet nodig, als
het maar een eigen plek is. Het is niet openbaar,
maar als er iemand van het gilde aanwezig is,
mag je er altijd komen kijken. De tuin wordt
steeds mooier, met allerlei bloeiende één- en
meerjarige gewassen, zo gekozen dat er voor de
bijen het jaar rond wat te halen is. Fruitbomen,
acacia, tamme kastanje, vuilboom, hedera,
slangenwortel, boerenkool, prei, komkommerkruid, koolzaad, wilg, ganzenbloem, dropplant,
kattenkruid, sneeuwbes, bladrammenas,
jakobsladder, bonenkruid, rozemarijn, sneeuwklokjes, enzovoorts. Daarmee hebben we een
begroeiing gecreëerd, die ideaal is voor bijen.
De vrijwilligers werken hard om alles in stand
te houden.
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Landschapsheimwee
Van mijn tweede tot mijn vijfde jaar woonde
ik met mijn ouders in Canada. Het gekke is dat
ik er geen echte herinneringen aan heb, maar
het was toch thuiskomen toen ik in Canada op
vakantie was. Er was iets van een herkenning,
van een gevoel: hier was het prettig. Lange
wegen in een golvend landschap, daar kan ik
naar verlangen. Blijkbaar gaat het in je bloed
zitten, of in je botten. Ik voel me in allerlei soorten
landschap thuis, zolang het maar redelijk leeg
en o
 nbedorven is. Ook in deze omgeving vind
ik dat volop. Langs de IJssel, richting Doesburg
of r ichting Zutphen. Zeker op bepaalde tijden
kom je er geen mens tegen. Mijn bijenstal in
het buurtschap Lichtenbelt is ook zo’n plek.
Leeg, zonder bebouwing, het is er altijd rustig,
net als bijvoorbeeld De weg naar het Ganzenei
in Cortenoever. Deze landschappen geven me
echt genot. Maar in mijn achtertuin in hartje
Brummen heb ik dat ook al. Over de schuur heen
zie je de lucht en de vogels. Een ander favoriet
plekje is de Tullekenweg in Eerbeek, waar ik als
kind woonde, tegenover het bos. Vroeger mocht
je daar gewoon lopen, tegenwoordig staan er
draden en hekken. Van wie is het landschap?
Dat kun je je afvragen. Je wilt er doorheen, maar
je wilt niet in overtreding zijn.
Eikenprocessierups
De aankleding van het landschap is steeds
minder natuurlijk. Een weide was vroeger een
combinatie van tientallen plantensoorten.
Tegenwoordig is grasland vaak een monocultuur
van Engels raaigras. Kruidenrijke weitjes zijn zo
goed als verdwenen en bermen worden gemaaid
voor ze goed en wel bloeien. Daar ondervinden
bijen en andere insecten, die afhankelijk zijn van
stuifmeel en nectar, veel hinder van.
Neem de sluipwesp die haar eieren legt in
de eikenprocessierups. Om te kunnen vliegen
heeft die wesp nectar nodig van wilde peen.
Deze plant bloeit exact in de tijd dat de rups aan
de wandel gaat, zo hangen de dingen samen.
Maar door moderne landbouw en maaibeleid is er
zo weinig bloeiende wilde peen, dat die sluipwesp zeldzaam wordt en de rupsen tot een plaag
kunnen uitgroeien.
Inmiddels is het bermbeheer al verbeterd.
Kijk maar eens langs de weg tussen Brummen
en Eerbeek, tussen het fietspad en de autoweg
is tegenwoordig een bloeiende berm. En elk jaar
komen er bioboeren bij, die met wat minder
opbrengst tevreden zijn. Boeren hebben veel
invloed op het landschap. Maar alleen als de
consument bereid is wat meer te betalen,
hebben de boeren ruimte voor biodiversiteit.
Bij de Hogenenk aan het Pierikstraatje
hebben we een stuk grond in bruikleen. Eerst
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maaiden we hier, maar tegenwoordig doen we er
niets meer aan. Er ontstaat nu een natuurlijke,
bloemrijke begroeiing met guldenroede, boerenwormkruid en braam. Dat zijn gewone planten,
maar voor bijen hoeft het niet per se iets bijzonders te zijn. De bijenwereld is een mooie wereld.
Als je een paar bloemen in je tuintje zet, gaan
ze daar direct wat mee doen. Misschien ben ik
daarom een optimist en denk ik dat het in Nederland met het cultuurlandschap wel goed komt.’

De wilde bijenwereld is een bedreigde wereld
Hub Cuppen
De honingbij is de meest talrijke bijensoort in Nederland, en heel belangrijk voor bestuiving van bloemen,
fruitbomen en landbouwgewassen.
Minder bekend is dat er ook meer dan 360 wilde
bijensoorten in ons land gemeld zijn. Het gaat om
bijvoorbeeld hommels, zandbijen, wespbijen en groefbijen. Ook deze bijen zijn belangrijk voor bestuiving van
bloemen en landbouwgewassen. Ze brengen het stuifmeel zelfs efficiënter over dan honingbijen. Dit betekent
dikkere appels en peren. Alleen al voor Elstars in ons
land komt de bijdrage van de wilde bijen neer op meer
dan twintig miljoen euro, helemaal gratis.
Jammer genoeg gaan wilde bijen in Nederland sterk
achteruit. Meer dan de helft van het aantal soorten staat
op de rode lijst. Hiervan zijn negenenveertig soorten
al helemaal verdwenen. Er zijn meerdere oorzaken.
Een daarvan vormden de ruilkavelingen aan het eind
van de vorige eeuw. Hierbij gingen allerlei kleine
landschapselementen zoals oude bloemrijke bermen,
kronkelende beken met natuurlijke oevers en houtsingels en houtwallen verloren. Tegelijkertijd werd het
landgebruik grootschaliger en intensiever. Veel microreliëf, belangrijk voor nesten van wilde bijen, verdween
hierdoor. Ook de bloemenrijkdom nam af, mede door een
toenemend gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Omdat de wilde bij nestgelegenheid en wilde
bloemen dichtbij elkaar nodig heeft, is hij kwetsbaarder
de honingbij, die vrij grote afstanden kan afleggen.
Ook speelt klimaatverandering een rol in de afname.
Bijen die zijn gebonden aan vochtminnende planten
zoals de slobkousbij (wederik) en de bonte viltbij nemen
hierdoor lokaal af.
Om de terugloop van wilde bijen te stoppen kan
iedereen helpen. Meer bloemen in de tuin die jaarrond
bloeien en bijenhotels zijn goed voor bovengronds
nestelende bijensoorten als metselbij en ranonkelbij.
Voor ondergronds nestelende bijen zoals de zandbij
kun je in de tuin kleine kale zonnige steilrandjes
maken of vlakke, open zandplekken. Het is leuk om te
volgen welke wilde bijen zich vestigen. Je kunt de app
Obsidentify gratis downloaden, daarmee kun je planten,
vogels, paddenstoelen en insecten determineren.
Hub Cuppen is bioloog en betrokken bij het
landschapsnetwerk en het bijenlint in Leuvenheim
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Een maagdelijk landschap,
waar kom je dat nog tegen?
De landschapscamping van Wim Nuesink

Landschapscamping ’t Lentinck grenst bijna
direct aan landgoed Voorstonden. Bij de ingang
staat een bord: ruwvoerboer. Links verrijst een
hoge boerenschuur waarin een trekker en een
hooischudder staan gestald. Het dak van de
schuur is volledig belegd met zonnepanelen.
De parkeerplaats, door hagen aan het oog
onttrokken, staat in het hart van de camping.
Eromheen zijn in lintvorm de kampeerplaatsen
aangelegd, eveneens met veel hagen en vrij
uitzicht voor elke kampeerder. Boer/camping
baas Wim Nuesink (1964, Voorstonden) maait
net als vroeger het gras, alleen anders.
‘Mijn vader had hier tot begin jaren negentig een
gemengd bedrijf. Naast het grasland voor het vee
had hij ook nog wat akkerbouw met suikerbieten,
tarwe en mais. Op het laatst was het uitgegroeid
tot vijfendertig hectares met dertig melkkoeien.
Dat was nog relatief kleinschalig. In 1991 nam ik
het over en vanaf dat moment zijn we een andere
richting ingeslagen. Er was de keus: óf investeren
om door te groeien, óf iets anders erbij zoeken.
Een boerderijcamping leek me een leuk idee,
Brummen was toen al flink aan het inzetten op
toerisme*.
Er zijn niet zo heel veel boeren meer hier.
Toen ik naar de middelbare school ging was dat
anders. Toen fietste ik elke dag over de Baankstraat naar Zutphen en ik heb dat landschap zien
veranderen. Eerst stonden er nog overal hagen en
bomen, inmiddels is het bijna helemaal kaal aan
de oostkant van het spoor. In mijn ogen is het een
politieke fout dat we met zijn allen het landschap
niet hebben beschermd. Wat ze in Engeland en
Frankrijk veel meer gedaan hebben. De grond
is hier zo duur, dat elke vierkante meter door de
boer benut moet worden. Dan sneuvelt er toch
weer een haagje.
Niet te aangeharkt
Dus hier op de camping heb ik de hagen hoog
zitten. De verschillende kampeerveldjes zijn

begroeid met meidoornhagen, fruit- en notenbomen en knotwilgen. Het is tenslotte een
landschapscamping, elke standplaats heeft een
vrij uitzicht. Ik heb verschillende mogelijkheden
gecreëerd, wat meer beschut, of juist wat opener,
uitzicht op Zutphen of op landgoed Voorstonden.
Laatst zei een gast dat hij het zo uniek vond
om honderdtachtig graden uitzicht te hebben
zonder windmolen of hoogspanningsleiding.
Een maagdelijk landschap, waar kom je dat nog
tegen?

Een camping vraagt om zo kort mogelijk gras,
maar onze gasten willen het niet te aangeharkt.
Hier en daar laat ik stukjes uitgroeien, dat trekt
weer insecten. En de gasten liggen die dan op
hun buik te fotograferen.
Het was nogal een zoektocht om het bedrijf
passend te maken bij mezelf. Zoals mijn vader
het deed: alleen agrarisch, daar ben ik niet
genoeg boer voor. Ik voel me meer ondernemer.
Ik wilde meer dan alleen op mijn eigen bedrijf
bezig zijn, gericht op mijn eigen bezigheden.
Dat is wat je vaak ziet. Boeren zijn met hun
akkers en hun vee bezig en hebben weinig
sociale contacten. Ze moeten een groot bedrijf in
hun eentje runnen. Dat is ook nogal eenzaam.
De melkkoeien waren veel werk. Die heb ik
vrijwel meteen verruild voor zoogkoeien maar
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ook dat was veel werk en het bleef marginaal.
Ik had er niet genoeg feeling mee om een echt
vleespakkettenbedrijf te worden. Daarnaast
ging ik biologische aardappelen voor de boerderijverkoop telen, maar de verkoop viel tegen.
Mensen verwachten bij een boerderijwinkel dat
de producten spotgoedkoop zijn. Ik deed het ook
niet vanuit een ideaal, het was een markttechnische keuze. Mijn suikerbieten en de wintertarwe
verbouwde ik regulier. Helemaal omschakelen
naar biologisch is wel een optie geweest. Maar de
voorwaarden zijn niet mals. Het vergt tijd en
werk om alles voor elkaar te krijgen. En dan
moet je je product ook nog aan de man brengen.
Om daaraan te beginnen, heb je dat ideaal echt
wel nodig.
In 1996 had ik eindelijk de vergunning om
de camping te beginnen. Een boerderijcamping
wekt de verwachting dat je als gast een ‘boerderijbeleving’ hebt, met geitjes en gezellige babbeltjes met de boer, dat was niet mijn intentie.
Ik wil graag de ruimte faciliteren, maar niet zelf
een soort attractie zijn. Om deze verwachting
te tackelen hebben we onze naam veranderd.
Boerderijcamping werd landschapscamping.
Dat past heel goed. Nu komen hier vooral jonge
en oude rustzoekers, natuurliefhebbers, fietsers
en wandelaars. Ze waarderen de diversiteit van
de omgeving op fietsafstand. Zutphen, Deventer,
de Veluwe, de Achterhoek, alles is dichtbij.

hij niet meer mee. Zelf trek ik me daar trouwens
niets van aan. Dus nu beheer ik een camping en
daarnaast heb ik nog rond de twintig hectare
grasland. Bovendien huur ik nog grasland bij de
buurman om aan de vraag naar goed gewonnen
hooi te kunnen voldoen.
Ik voelde me niet happy met het vee, of met
verbouw van gewassen, waar ik aan het eind
van het seizoen maar bar weinig aan overhield.
Je steekt je tijd, kracht en kennis erin, maar je
wordt er nauwelijks voor beloond. Dat is landbouw. En dat is altijd zo geweest, de marges zijn
flinterdun. In Nederland nog meer dan in andere
landen. Dertig jaar geleden was dertig procent
van het inkomen nodig voor voeding. Nu is het
nog maar rond de tien procent. Daardoor kunnen
mensen extra op vakantie, met het vliegtuig naar
verre landen.
Ik wil met mijn arbeid geld verdienen, met
de camping lukt me dat beter dan met voedsel
productie. En ik zou nog een beetje willen
groeien. Camping en weidegrond is allebei gras,
maar de camping levert er een veelvoud van op.’
* In 2016 telde Nederland bijna 56.000 land- en tuinbouwbedrijven. Sinds 2000 is dat aantal met 43 procent afgenomen.
De oppervlakte landbouwgrond is in die jaren met slechts 9
procent afgenomen. De boerenbedrijven zijn dus steeds groter
geworden. In 2016 had bijna 22 procent van de boerenbedrijven
meer dan 50 hectare landbouwgrond, terwijl dat in 2000 nog
maar 9 procent was. In 2016 was er op 5 procent van de boerenbedrijven zelfs meer dan 100 hectare landbouwgrond. Dit was in
2000 nog 1 procent. bron: CBS

CO₂ neutraal
In 2010 ben ik gestopt met het vleesvee. Ik had
al een tijd het gevoel dat het niet klopte met
de camping. Ons sanitairgebouw lag achter de
stal, het gaf te veel vliegen en een bedompte
geur. Ik ben me toen echt gaan toeleggen op de
recreatie.
De douches werken op een warmtepomp.
We hebben honderdveertig zonnepanelen op de
schuur laten leggen. Het is voor gasten een eerste
aanblik. Misschien verdienen we het nooit terug,
maar we zijn honderd procent CO₂ neutraal, dat
geeft ook het goede gevoel.
Ik ben een groot voorstander van wat
Natuurmonumenten hier wil. De landgoederen
aan elkaar knopen door actieve aankoop van
grond. Landgoed Voorstonden, tot aan Hall, dat
wordt zo langzamerhand één grote aaneen
schakeling van natuur.
In de landbouw kun je eigenlijk alleen bestaan
als je echt heel groot bent. De megagrote boeren
zitten tot aan hun nek in de schulden. Voor hen
is het niet zo leuk meer. Je hebt tweehonderd
koeien, dan ben je een manager, geen boer. Er is
veel zelfmoord onder boeren, doordat ze vastzitten aan de bank en vervreemd raken van hun
eigen bedrijf. Ze worden opgezweept door collega’s die zijn doorgegroeid. Als een boer stopt, telt
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De kalverstal is
meditatieruimte geworden
Natuurontwikkeling en mindfulness van Jantine Peters

Natuurboerderij De Mhene ligt lekker de ruimte
te nemen onder hoge luchten en tussen wijde
vlakten. De buren wonen vierhonderd meter
verderop. We zijn in het buitengebied, enkele
kilometers ten westen van Tonden. Het is
hier grasland wat de klok slaat. Wat plukjes
begroeiing, een wilgenbosje, wat elzen op een
rij, veel water in de sloot en ook het land blijft
hier niet helemaal droog. Vanuit de keuken reikt
het uitzicht honderden meters ver. Er staat een
verrekijker onder handbereik. Grote wolken
ganzen en verscheidene roofvogels laten zich
zien. Hier woont Jantine Peters (Eerbeek, 1962),
opvoedkundige, mindfulnesstrainer en boerin.
‘Omdat ik met een boer getrouwd ben, ben
ik vanzelf boerin, want voor een boer is het
werk zijn leven. Zelf heb ik nooit gemolken of
trekker gereden, maar ik ben wel betrokken bij
het boerenleven en hoe je met het landschap
omgaat. Misschien ook omdat mijn voormoeders,
ik heb het uitgezocht via de vrouwelijke lijn, in
elk geval tot aan 1700 in de gemeente Brummen
of Voorst woonden. Kader Abdolah sprak het zo
uit: “Ik heb honderden jaren in Iran gewoond, nu
woon ik in Nederland”. Voor mij geldt dat ook: ik
woon óók al honderden jaren hier. Ik denk dat
ik meer met deze streek verbonden ben dan ik
bewust weet. Voor mijn man, Jaap Grolleman,
betekent het landschap ook meer dan een plek
om zoveel mogelijk opbrengst van af te halen.
Hij is nooit een traditionele boer geweest en was
ook altijd al met vogels en andere natuur bezig.
Van nat naar droog naar nat
We begonnen hier in 1992 met zeventig melkkoeien op vijfenveertig hectare grond, grotendeels weidegrond. In 2013 hebben we het roer
omgegooid en inmiddels is achtendertig hectare
omgevormd tot natuur, van het type nat hooiland.
Onze grond was eeuwenlang hooiland
van Eerbeekse boeren. Zij hadden rondom de
boerderij een moestuin en een graanakkertje.

De schapen begraasden de heidevelden, de
natte gedeelten, die alleen in de zomer droogvielen, werden gebruikt als hooiland. Dat het
hier zo nat is, komt door kwelwater. Regenwater
dat op de Veluwe valt zakt naar de ondergrond,
wordt ondergronds getransporteerd, komt ook
weer ergens aan de oppervlakte en dat is hier.
Eeuwenlang was deze grond veel te nat om er
iets anders op te doen dan het eens per jaar, in
juli, te maaien. Dat ging zo door totdat men met
moderne technieken de grondwaterstand kon
verlagen en dit hele gebied geschikt gemaakt
werd voor intensievere landbouw.
Ons bedrijf grenst aan de Empese en Tondese
Heide, die al sinds 1930 in handen is van Natuurmonumenten. Het bestaat uit blauw grasland:
arme, natte weidegrond. Van dit landschapstype
is in Nederland nog maar dertig hectare over,
waaronder dit kleine stukje. Door agrarische
werkzaamheden dreigde dit landschapstype ook
hier te verdwijnen. Boeren draineren en trekken
diepe sloten, ze willen het water zoveel mogelijk en zo snel mogelijk kwijt. Dat hebben wij
in eerste instantie ook gedaan. Je wilt met een
trekker het land op, zonder dat je in de blubber
blijft steken.
In 2002, toen wij hier tien jaar woonden en
werkten, wilde Natuurmonumenten ons bedrijf
door de Provincie laten opkopen. De organisatie
zocht naar manieren om de Empese en Tondese
Heide opnieuw te laten vernatten. Wij zouden op
een andere plek verder kunnen boeren, maar wij
hadden het hier goed en wilden beslist niet weg.
Enkele jaren later kreeg Jaap last van zijn rug.
Het tweemaal daags melken was niet bevorderlijk en geen van onze kinderen was van plan het
bedrijf over te nemen. Toen gingen we onderzoeken of we in afgeslankte vorm door konden
boeren en dan zelf aan natuurontwikkeling
konden doen. En dit bleek mogelijk.
Provincie Gelderland subsidieert natuurontwikkeling. Aan de ene kant bestaat dit uit
compensatie van de waardedaling van de grond,
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want landbouwgrond is meer waard dan natuurgrond. Dat is een eenmalig bedrag, wij hebben
er onze hypotheek mee afgelost. Daarnaast is er
een beheersubsidie voor maaien en afvoeren van
gras, zodat de grond kan verschralen.
Onze voormalige weidegrond moest dus
weer natter worden. De drainagepijpen werden
dichtgestopt en de sloten dichtgeschoven of
ondieper gemaakt. Een stuk weiland werd afgegraven. Nu kan de kwel weer naar boven komen
en langzaamaan wordt het weer nat hooiland.
Waar eerst koeien liepen, is nu een plas ontstaan.
We willen het landschap terugbrengen naar de
situatie van rond 1850. Dit weiland heette toen
het Ganzengat, daar zijn we alweer goed op weg
naartoe. Ons land wordt elke zes jaar geïnventariseerd, zo kunnen we de resultaten van onze
inspanningen volgen. Er zijn bijvoorbeeld al
gele kwikstaarten, kwartels, blauwe zegges, een
enkele orchidee, icarusblauwtjes en oranjetipjes
waargenomen. Het is een proces dat zeker een
jaar of twintig zal duren. Nu groeit er nog veel
pitrus, wat betekent dat de grond nog te rijk is.

Beheerwerkzaamheden
Natuurbouw heeft zijn weerslag op het
agrarische. Inmiddels gebruiken we bijna
geen kunstmest meer en met mais zijn we ook
gestopt. Jaap melkt ook niet meer, we hebben
nog jongvee en de beheerwerkzaamheden.
Want je kunt het land niet aan zijn lot overlaten.
Als je dat doet, is het binnen de kortste keren
een bos met elzen en wilgen. Op zich is dat ook
mooi, maar het gaat nou net om het vochtige
hooiland. Dat moet door beheer in stand blijven.
In Nederland hebben we eigenlijk geen echte
natuur meer, we zijn gewoon aan het tuinieren.
We maaien selectief, dus als ergens een wilgenbosje opkomt hoeft dat niet altijd weg. Het was
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trouwens ook een keuze om te maaien en niet te
laten begrazen. Begrazen betekent afrasteren,
we willen het graag open houden. Half Nederland
is al afgerasterd.
Vanaf het parkeerterrein op de Hallsedijk
beginnen twee wandelroutes, waarvan er één
over ons land loopt. In het begin waren er zóveel
mensen die met loslopende honden kwamen
en zelfs met paarden, dat we er bijna spijt
van hadden. Ze verjoegen de reeën en de nét
broedende kleine plevier. We spraken die mensen
erop aan en inmiddels gaat het veel beter.
Ik eet vegetarisch, maar gebruik wel melk en
kaas. De laatste tijd vind ik dat een probleem.
De stiertjes die de melkkoeien werpen worden
afgemest, geslacht en vaak als witvlees verkocht
in Italië en Frankrijk. Aan dit systeem wil ik niet
meedoen, maar stel dat iedereen veganistisch
wordt, hoe zou dat het landschap beïnvloeden?
Stel dat wij alleen nog plantaardig voedsel
zouden verbouwen voor de lokale markt?
Ons hele Nederlandse landschap zou veranderen, want dat wordt voor een groot deel
bepaald door rundvee. Geen weiland en mais
meer, maar extensieve tuinbouw en ruimte voor
zonnepanelen? Ik ben er nog niet uit, want ik hou
veel van het landschap met koeien in de wei.
Mindfulness
Mijn eigen ‘inspiratiebedrijf’ maakt ook gebruik
van dit landschap. Ik heb onze kalverstal laten
verbouwen tot meditatieruimte en organiseer
wandelingen, trainingen en retraites, waarbij
natuurbeleving een rol speelt. Veel mensen
voelen zich minder gestrest in de natuur. Bijna
iedereen heeft het nodig om af en toe eens
zonder prikkels te zijn, of met milde prikkels,
zoals het ritselen van blad of zingende vogels.
Tijdens wandelingen vraag ik mensen zich
bewust te maken hoe verschillende landschaps
types op hen inwerken en hoe die hun stemming kunnen beïnvloeden. Natuur kan inzicht
geven in hoe je in elkaar steekt en wat je te doen
staat in allerlei situaties. Als we het landschap
verprutsen verliezen we dat.
Natuur is niet hetzelfde als landschap, maar
agrarisch landschap kan zeker natuurbeleving
geven. Het wordt lastiger als een weide een
‘biljartlaken’ is, zonder één bloemetje, dat kun je
nauwelijks nog natuur noemen. Aan de andere
kant ben je wel buiten, je voelt de wind, ervaart
het weer en de seizoenen. Het zou mooi zijn als
er tussen natuur en landbouw allerlei tussengebieden zouden ontstaan, in allerlei vormen
en gradaties. Met houtwallen, bloeiende akkerranden en kikkerpoelen kom je al heel ver. Als er
altijd maar plekken blijven waar je geen snelweg
hoort en geen bebouwing ziet. Of waar het
’s nachts nog echt donker is.’
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Bos is niet tegen
te houden
De houtwereld van Wim Smies

Op de werf van Ebola (Exploitatie Bos en
Landschap) in Hall kom je in een houtwereld.
Honderden boomstammen liggen soort bij soort
opgestapeld. Er zijn echte woudreuzen bij,
beuken en vooral veel eiken en acacia, maar
ook naaldhout. Je vindt er palen en gezaagde
planken in soorten en maten en robuuste
picknickbanken. De oprijzende composthopen
van heideplaggen, de bergen stomende hout
snippers en allerlei zware houtverwerkings
machines zijn indrukwekkend.
Wim Smies (Empe, 1956) is mede-eigenaar
van dit aannemersbedrijf annex houthandel.
Het bedrijf is gespecialiseerd in bosbouw,
natuurbouw, heideonderhoud en bomenonder
houd en verwerkt pakweg 35.000 kuub hout per
jaar. Dat wil zeggen: zoveel hout zaagt het weg
uit het landschap. Afhankelijk van de kwaliteit
en de houtsoort wordt het op de werf verder
verwerkt tot van alles en nog wat. Van hout
chips, brandhout en bouwhout tot kant en
klaar recreatiemeubilair.
‘Mijn vader had een gemengd boerenbedrijf met
rond de twaalf melkkoeien. ‘s Winters werkte hij
in het bos van ‘t Huis Empe. De eigenaar, familie
Van Hasselt, bezat ongeveer alle grond in de
wijde omgeving. Daar was veel bos bij. Mijn vader
plantte bomen, deed aan bosverzorging, velde
een enkele boom en maakte brandhout en
boerengeriefhout klaar. Veel hout werd op
stam verkocht en veel ging naar de plaatselijke
houtveiling. Ik zag dat gebeuren en kwam er zelf
in terecht.
Ik heb een kaart van Brummen van 1860,
als je ziet hoeveel bos er toen was! Bijna alles
is weg, maar zodra je de natuur haar gang laat
gaan, komt het bos terug, van de uiterwaarden
tot en met Coldenhove. Op de drogere gebieden
gaat dat snel, met hoofdzakelijk grove den. Op de
natte gebieden komen eerst elzen, wilgen en
riet, het verlandt en op den duur komt er ook bos,
dat is niet tegen te houden. Daarom is heide het

duurste landschap van Nederland. Het betekent
voortdurend zagen en plukken van jonge bomen.
Schapen alleen zijn niet de oplossing, die eten
geen dennen, behalve als ze bijna verhongeren.
Ze houden de heide wel kort en daarmee jong.
De uitgestrekte heidegebieden van vroeger, dat
was mensenwerk. De boeren plagden de heide
om de potstallen mee op te strooien, zo bleef
het schraal. Opgeschoten jonge bomen werden
direct als brandhout gebruikt.

‘Ik heb een kaart van Brummen
van 1860, als je ziet hoeveel bos
er toen was…’
Het ideale bos is een gemengd bos
Een landschap verandert voortdurend door een
combinatie van natuurlijke oorzaken en beleid.
Dat laatste wisselt nogal eens. Vroeger hadden
we productiebos. Dennen voor de mijnbouw
en fijnspar voor de papierindustrie. Voor die
toepassingen werden ‘bomenakkers’ geplant,
één soort bomen van allemaal dezelfde leeftijd, die na dertig jaar allemaal tegelijk werden
gekapt. Voor de industrie is dit bos overbodig
geworden, dus wat er nog stond bleef staan.
Maar als er een pak sneeuw op zo’n bos valt,
gaan veel bomen om, er zit geen stevigheid in.
Bovendien is het goed nieuws voor de letterzetter. Dit insect valt nu massaal aan op deze
eenzijdige sparrenbossen, die bovendien
verzwakt zijn door de droogte van de zomers van
2018 en 2019. Ze hebben het zó naar hun zin, dat
ook de gezonde bomen eronder lijden. Ook de
lariksbossen gaan nu allemaal kapot. Daar zie
je hetzelfde: een monocultuur, een paar droge
jaren en dan een insectenplaag eroverheen. In de
zomer van 2020 heb je dat al kunnen zien in de
bossen hier.
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Vijftig koeien, daar redt
u het niet meer mee
Het agrarisch natuurbeheer van Pieter Brouwer

De remedie is het gemengde bos. Loof- en naaldhout door elkaar, of in groepen bij elkaar, dat
maakt niet uit, maar wel zoveel mogelijk soorten.
In zo’n bos kan een boom vallen, de lege plek
wordt vanzelf weer ingenomen. Storm, extreem
weer of een plaag zorgt dan juist voor leeftijdsvariatie. Zo’n bos heeft ook wel wat verzorging
nodig. Door te dunnen en door ondergroei weg
te halen geef je de jonge bomen meer ruimte en
meer licht, dan krijg je een gezond bos. Vroeger
werd elke dode boom meteen omgezaagd en
weggehaald, nu zitten we in het andere uiterste.
Al het dode hout blijft liggen, want dat is goed
voor de biodiversiteit.
Nederlands hardhout
Hout als bouwmateriaal wordt langzamerhand
wat meer gebruikt. Er zit een licht stijgende
lijn in. Je ziet al steeds meer houten vangrails
bijvoorbeeld. Toch heeft Nederlands hout nog
altijd een slechte naam. Dat is een vooroordeel.
Wij vervoeren stammen Nederlands douglas naar
Duitsland, daar wordt het verzaagd. Het komt
terug als Duits douglas en dan willen de bestekschrijvers en aannemers het plotseling wel.
Wat mooi is aan hout: het kent geen afval, alles is
bruikbaar. Takken en het slechtste hout, dat niet
te kloven is voor haardblokken of al een beetje
aan het rotten is, daar maken we chips van.
Die worden voor een deel nog verder vermalen
voor paardenbakken, maar het grootste deel

gaat naar verschillende centrales voor de bio-
verbrandingsovens. De tussenkwaliteit gaat
naar fabrieken die het verder verwerken tot
plaatmateriaal, waarin hout een bestanddeel
is. De rest bestaat uit Nederlands hardhout, dat
geschikt is voor talloze toepassingen. Het gaat
om acacia, eiken, tamme kastanje, lariks en
douglas. Deze houtsoorten gaan tientallen jaren
mee en die hoef je, ook voor toepassingen buiten,
niet te verduurzamen. Een weidepaaltje van
acacia blijft tien tot twintig jaar staan. We slaan
de stammen hier op en het kan gewoon blijven
liggen tot het verwerkt wordt tot paaltjes, bouwhout, kisthout, rondhout en zaaghout. Soms komt
er een meubelmaker of hovenier die zelf een
boom kiest voor een specifieke toepassing.
Ook verkopen we hout aan particulieren voor
kleine gebouwtjes, betimmeringen of hekwerken
bijvoorbeeld.
Zelf maken we ook eindproducten, zoals
palen en buitenmeubilair van het Nederlandse
hardhout dat we vellen. We verkopen aan
organisaties als Overijssels Landschap, maar
ook aan particulieren. Het verschil met hout
van de bouwmarkten is dat onze schuttingen
en hekken wat krommer zijn en dat er hier en
daar een noestje in zit. Hout is een product van
de natuur en de natuur laat vaak zijn sporen na,
in g
 roeistructuren en verkleuringen. Maar als
je dat juist leuk vindt en het liefst lokaal hout
wilt gebruiken…’
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Het melkveebedrijf van Pieter Brouwer (Amers
foort, 1962) ligt in Tonden in de landgoederen
zone. Als je komt aanfietsen zie je een mooie
oude boerderij, naast een nieuwe stal die half
verscholen ligt in het groen. Behalve grasland zijn
er ook percelen met verschillende bloemen en
graan. Om de boerderij loopt een kudde zwart
bonte melkkoeien. In de verte zie je de bosrand
van landgoed Voorstonden.
Pieter boert op de boerderij waar zijn ouders
in 1973 zijn begonnen. De nieuwe stal met
melkrobot oogt efficiënt, licht en ruim. De koeien
lopen op eigen initiatief naar de robot om
gemolken te worden. Willen ze dat graag, of gaat
het hen vooral om het hapje krachtvoer dat ze
dan krijgen? Waarschijnlijk allebei. Een koe die
veel geeft, laat zich vier keer per etmaal melken,
een koe die weinig geeft twee keer. Tijdens het
groeiseizoen begrazen ze de huiskavel van ruim
tweeëntwintig hectare.
‘Het voor mij ideale bedrijf ziet er ongeveer uit
zoals het nu is. In vergelijking met hoe mijn
ouders boerden is melken met de robot een
tijdsbesparing en arbeidsverlichting. Voorheen
moest je altijd op een vaste tijd gaan melken, het
sociale leven kon er soms onder lijden.
We hebben een fantastische nieuwe stal,
met meer licht, lucht en ruimte voor de koeien.
Nog altijd breng ik veel tijd door in de stal. Ik haal
koeien op die niet naar de robot zijn gelopen, dat
houdt de computer allemaal mooi bij. Ik maak de
ligboxen en de robot schoon en voer het jongvee.
Het zou wel iets handiger zijn als alle percelen
aaneengesloten waren. Mijn pachtgronden liggen
tot op vijf kilometer verspreid, dat kost tijd en
geld. Maar ik mag niet mopperen, ik heb genoeg
grond bij huis om de koeien naar buiten te doen.
Dat schijnt men tegenwoordig bijzonder te
vinden. Toch doet tachtig procent van de boeren
dat, dat wil zeggen: vanaf april tot november, als
er gras groeit. Van alle koeien komen drie van de
vier buiten, het zijn vooral de grotere boeren die
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ze binnen houden. Door de schaalvergroting is
het in de beleving van mensen minder geworden.
Vroeger liepen er vijf koppels van twintig koeien,
verspreid over verschillende kleinere percelen,
nu loopt er één koppel van honderd op een groter
perceel. Er zijn ondeskundige onderzoeken
geweest waarbij men vanuit de trein vaststelde
dat van de tien percelen er één begraasd werd.
Men trok de conclusie dat negentig procent van
de dieren dus op stal staat. Hoe komen ze erbij!
Vier weides staan klaar voor de komende weken
en vijf weides staan te groeien voor het wintervoer. Bij sommige boeren kúnnen de koeien niet
naar buiten. Als je geen grond om de stal hebt, of
als de koeien een grote weg of spoorlijn moeten
oversteken, dan houdt het al meteen op. Op hete
zomerdagen gaan de koeien onder de eiken in
de schaduw liggen. Dan haal ik ze direct naar
binnen. Dan vinden ze het te warm om te grazen
en te warm om naar de stal te lopen en ze maken
er een bende van onder die bomen omdat ze
in de mest gaan liggen. Op die dagen mogen ze
overdag naar binnen en ’s nachts naar buiten.
Ruwvoer, krachtvoer en mest
Koeien eten voornamelijk ruwvoer, dat wil
zeggen: weidegras, graskuil, maiskuil en/of hooi.
Ik heb tweeëntwintig hectare grond in eigendom
en ik pacht er vijfentwintig bij, voor ruim zeventig
HolsteinFriesian melkkoeien plus jongvee.
We verbouwen ons ruwvoer zelf, de koeien
krijgen vijfenzestig procent gras en vijfendertig
procent mais.
Het krachtvoer, energierijk en soms ook
eiwitrijk voer dat vooral hoogproductieve
koeien nodig hebben, kopen we in. Krachtvoer
bestaat voor een groot deel uit restproducten
van de voedingsindustrie. Bijvoorbeeld citruspulp, het product dat overblijft nadat het sap
uit de sinaasappels geperst is. Of raapschroot,
sojaschroot of palmpitschilfers nadat de olie
eruit geperst is, bijvoorbeeld bij de productie van
margarine. Het zijn bijproducten, voor mense-
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lijke consumptie ongeschikt, waar de koeien
nog prima melk van kunnen maken. De palmpitschilfers komen uit Indonesië. Het sojaschroot
komt voornamelijk uit de VS en Canada, niet
uit Zuid-Amerika omdat een afspraak is dat de
leverancier geen ontbossing mag veroorzaken.
Varkens en kippen zijn een ander verhaal.
Die eten geen ruwvoer maar alleen krachtvoer,
dat voor tweederde uit restproducten van de
voedingsmiddelenindustrie bestaat. Varkensboeren zijn, zoals dat heet, niet grondgebonden.
Zij telen geen eigen voer en hebben meestal geen
eigen grond om de mest te benutten. Die mest
gaat naar akkerbouwers. Als melkveehouder heb
je die grond meestal wel. In Nederland gemiddeld
een hectare voor anderhalve melkkoe plus bijbehorend jongvee.
Op ons bedrijf kunnen we de mest volledig
op eigen grond kwijt en dat is heel prettig.
De mestregelgeving is ingewikkeld. Je mag op
dit moment zeker niet meer bemesten dan het
gewas nodig heeft. Soms betekent het dat je de
grond uitput.
Natura 2000*
Wat speciaal in deze omgeving speelt, is Natura
2000. In onze gemeente zijn het Leusveld,
Voorstonden en de Empese en Tondese Heide
daarvoor aangewezen. Het doel is behoud van
soorten. Daar gaat de hele stikstofdiscussie over.
Zeldzame plantjes kunnen niet tegen te veel
stikstof, dus de uitstoot van landbouw, verkeer
en industrie moet minder worden.
Mijn bedrijf grenst aan landgoed Voorstonden.
De hoek van de stal ligt op 237 meter afstand
ervan, een belangrijk gegeven. In 2005 hadden
we nog een heel oude stal, met asbest dat op een
gegeven moment begon te schilferen, dat kon
echt niet meer. Vergunningen voor nieuwbouw
liepen stuk op Natura 2000. Als we op 250 meter
afstand hadden gezeten, dan was het gelijk voor
mekaar geweest.
Ik ben langs allerlei loketten geweest en de
regelgeving veranderde voortdurend, leek het.
Als ik meer grond zou hebben zou het misschien
wel kunnen, dus ik ging op zoek naar grond, maar
voordat dit gelukt was werd die regel weer afgeschaft. Later kwam de regeling dat je ammoniakrechten kon salderen. Een boer aan de andere
kant van het gebied stopte, ik kon zijn rechten
voor veertig koeien overnemen. Na zeven jaar kon
ik dan eindelijk gaan bouwen. Een nieuwe stal
voor maximaal tweeëntachtig koeien. Dat betekende ook een aanzienlijke uitbreiding.
Als je een nieuwe stal moet bouwen zegt de
bank: “Vijftig koeien, daar redt u het niet meer
mee”. Die stal moet afbetaald worden, dus er
moet meer inkomen komen. Ik wilde op zich wel
wat uitbreiden. Het is een trend in de landbouw.

Overal in de wereld stijgt de productiviteit, dat
drukt de prijzen: het verschil tussen kosten
en opbrengsten per liter melk neemt overal af.
Je zou kunnen zeggen dat de prijzen voor voedsel
te laag zijn, maar je zit in een marktsysteem en je
moet erin mee.
Agrarisch natuurbeheer
Ik snap dat men zuinig is op natuur, dat is
goed. De landbouw zou best wat meer kunnen
bijdragen aan biodiversiteit, met houtwallen,
bloemenranden en dergelijke. Als dat op een of
andere manier betaald wordt, graag. Zo kwam
ik terecht bij agrarisch natuurbeheer, waarbij
boeren maatregelen treffen ten gunste van
natuur en landschap. Het is een stelsel van
meerjarige contracten met mogelijkheden
en voorwaarden en er staat een vergoeding
tegenover. Vooral boeren die grond over hebben
melden zich aan. Ze hebben bijvoorbeeld een
perceel op afstand, of een wat nattere wei, dat is
juist geschikt voor agrarisch natuurbeheer.
In 2020 heb ik er voor het eerst aan meegedaan met onder andere een ‘wintervoedselakker’
voor vogels. Het ging om een graanakker die niet
wordt geoogst, met een kruidenrijke rand eromheen, wat weer goed is voor de insecten. Van de
vergoeding kon ik vervangend ruwvoer kopen en
had ik de kosten voor zaad en inzaaien eruit.
De organisatie, het Agrarisch Natuurcollectief,
belde me of ik ook land beschikbaar had voor
proefvlakken met insectenmengsels. Zo had ik
in 2020 ook nog eenentwintig verschillende
stroken op mijn land. Af en toe kwam er een
ecoloog om alles te controleren. Ik zag alles
groeien en bloeien en al snel wemelde het van
de insecten. Mijn zwager heeft honderdzeventig
soorten gevonden.
Ik vind dat het werk er interessanter door
wordt, maar niet elke boer vindt het leuk.
Veel boeren zijn gericht op resultaat, op
opbrengst en zo min mogelijk onkruid. De meeste
boeren weten meer van natuur dan de gemiddelde burger en ze kunnen een heg of singel
best mooi vinden. Maar om zelf nou bloemetjes
te verbouwen terwijl ze dan hun mais moeten
inkopen, dat gaat sommigen veel te ver.
Voor mij was er nog een andere aanleiding:
de Planetproofmelk. Een keurmerk waarbij een
boer meer dan gemiddeld doet op het gebied
van biodiversiteit, klimaatverandering, milieubescherming en dierenwelzijn. Dan krijg je ietsje
meer voor je melk. Daar had ik die wintervoedsel
akker ook voor nodig.
Productief kruidenrijk grasland
Sinds kort heb ik er drie hectare bij gepacht,
waarbij de voorwaarde was dat ik ‘iets met
natuur zou doen.’ Wat dat zou zijn, mag ik zelf
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bepalen. Mijn voorstel: productief kruidenrijk grasland, een heg erlangs en tien procent
inzaaien met een mengsel van agrarisch natuurbeheer. Het ‘gewone’ kruidenrijke grasland heb
ik al van Natuurmonumenten, daar pacht ik ook
drie hectare van. Daar zit een mestverbod op, het
mag ook niet beweid worden, het wordt alleen
drie maal per jaar gemaaid. Daardoor verschraalt
het enorm en krijgen allerlei plantensoorten meer
kans. Dat is ook de bedoeling, maar de opbrengst
heeft weinig voederwaarde.
Een alternatief is het productief kruidenrijk
grasland. Dit is een grasmengsel met een aantal
kruiden, zoals chicorei, smalle weegbree, wilde
peen en veel vlinderbloemigen zoals klaversoorten en esparcette. Dat moet wel bemest
worden, maar krijgt geen kunstmest. Vlinderbloemigen hebben de eigenschap stikstof uit
de lucht te binden. Zo heb je toch een goede
opbrengst met een behoorlijke voederwaarde.
Een ander voordeel is de hogere productie in
droge perioden. Omdat kruiden als rode klaver
en cichorei vergeleken met gras langere wortels
maken, kunnen ze langer vocht opnemen.
Doordat het mengsel diverse plantensoorten
bevat, is de biodiversiteit hoger.
Zo zoek ik naar manieren om mijn koeien te
geven wat ze nodig hebben en ik probeer dat zo
duurzaam mogelijk te doen. Kunstmest gebruik
ik wel, maar als de vlinderbloemigen het ook
kunnen leveren, dan hoef ik het niet te kopen, dat
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is dubbele winst. Als het werkt, ga ik het areaal
uitbreiden.
LTO
Naast mijn bedrijf heb ik een functie in LTO
(land- en tuinbouworganisatie), als bestuurslid
van de lokale afdeling. Het is goed om het erf af te
komen en met anderen na te denken over zaken
die het eigen boerderijgebeuren overstijgen.
Het is gezellig, je leert ervan en doet iets goeds
voor de boerenstand. Het maakt dat ik wat meer
nadenk over beleidszaken. Boeren krijgen veel
verwijten naar hun hoofd, bijvoorbeeld dat zij het
landschap slopen. Ik zeg vaak, kom eens kijken, je
krijgt koffie en dan zullen we het er over hebben.
Ik kan wel uitleggen wat ik doe en ben ook bereid
te kijken naar wat een ander wil, bijvoorbeeld
een natuurclub. Je moet blijven praten en blijven
kijken naar wat reëel en maatschappelijk acceptabel of wenselijk is.’
* Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde
natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de
Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid
van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura
2000 is opgezet ter bescherming van leefgebieden en soorten.
Nederland heeft 166 Natura 2000-gebieden. Samen hebben ze
een oppervlakte van ruim een miljoen ha. Ongeveer 69 procent is
water, de rest land.
Veebedrijven in of nabij een Natura 2000-gebied zijn
aan regels gebonden wat betreft hun ammoniakuitstoot.
(NH3). Bedrijfsterreinen en wegen mogen maar een beperkte
geluidshinder geven, afhankelijk van de te beschermen floraen faunasoorten. Bron: Wikipedia (bewerkt)
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Colofon
Dit cahier over het gebruik van het landschap is onderdeel
van ‘Brummen – de Landschapsbiografie’, een idee van het
Landschapsnetwerk Brummen.
Deze landschapsbiografie is het verhaal over een buitengewoon
landschap op de overgang van Veluwe naar IJssel. Gemaakt door
en voor bewoners. Bedoeld om te gebruiken, niet voor de koffietafel.
Als een bron van informatie en inspiratie. En als een aanmoediging
om samen te werken aan het landschap van de toekomst.
Centraal in 5 cahiers staan de thema’s: identiteit, gebruik, beleving,
biodiversiteit en toekomst. Essays, geschreven door deskundigen,
worden verbonden met persoonlijke verhalen van bewoners.
Cahier 6 en twee brochures zijn gewijd aan samenwerking:
bewoners en organisaties werken samen aan een duurzame
toekomst van hun landschap.
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