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Achter elk landschap zit
een verhaal
Mariëtte Claringbould

Brummen kent een rijk, afwisselend landschap, dat door veel mensen
positief wordt gewaardeerd. Nieuwe inwoners van de gemeente
noemen vaak de mooie omgeving als een motief om zich hier te
vestigen. En inwoners die hier al jaren zijn, hebben vanwege dat
afwisselende landschap vaak moeite om één favoriete plek aan te
geven. De vraag om hun waardering voor een specifieke locatie in één
zin onder woorden te brengen, leidde tot opmerkingen als: “Het fraaie
landschapsbeeld, combinatie historie en natuur”. Ook werd de IJssel
geroemd: “Rust, prachtige rivier, altijd iets te zien op het water”.
Deze waardering van het landschap komt voort uit een individuele,
positieve beleving.

I. Beleving van landschap
Een landschap beleven kan op verschillende manieren. Als je
er doorheen rijdt met de auto ervaar je het landschap als een
decor. Ook een ‘decor’ kan van invloed zijn op hoe we ons voelen.
Zelfs landschapsschilderijen doen iets met onze gemoedsrust.
Maar wandelend of fietsend maak je meer deel uit van het landschap. Naast zien, wordt de beleving dan bepaald door horen,
voelen en ruiken. De beleving van een landschap is vaak rijker als
we er deel van uit maken.
Fietsen, wandelen of zelfs autorijden door een landschap kan
meditatief werken. Maar een landschap boeit ons het meest als er
iets te zien is dat onze aandacht trekt. Dat ‘iets’ doet zich vooral
voor als er sprake is van afwisseling in het landschap. De aanwezigheid van open en besloten ruimtes zorgt voor afwisseling tussen
licht en donker. Ook (onverwachte) vergezichten en variatie in
boomsoorten of begroeiing dragen bij aan een intensere beleving.
De wisselende aan- en afwezigheid van menselijk beheer in een
landschap is ook een factor die de beleving stimuleert.
Voor veel mensen is het beleven van landschap ook gebonden
aan een ‘wilderniservaring’. Het ontmoeten van een wild dier
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geeft altijd een sensatie. Of het om grazende reeën gaat, een weg
sprintende haas of een onverwachte ringslang, natuur beleven we
op zo’n moment het meest intens. En ook voor de natuur geldt:
hoe meer je weet, hoe meer je waarneemt en dus hoe spannender
het wordt. Een gevarieerd landschap biedt veel mogelijkheden
voor flora en fauna. En dit verrijkt onze beleving ervan.
Persoonlijke waardering van het landschap
Of we een landschap mooi, lelijk, boeiend of saai vinden, is ook
persoonlijk. Wat we ervan vinden gaat over de waarde die je ergens
aan toekent. Wie opgroeide in weidse polders, met alleen dijken
als reliëf, zal zich wellicht minder thuis voelen in de bossen. Ook de
jaarlijkse vakanties naar zee met je ouders kunnen je waardering
van natuur en landschap mede bepalen. En als opgroeien op een
boerenbedrijf vooral bestond uit hard werken, geef je misschien
de voorkeur aan een landschap dat overzichtelijk en strak oogt en
een mooie oogst voorspelt. Waardering en dus beleving worden
gekleurd door de herinneringen en de emoties die daarbij horen.
Waardering kan ook sterk worden gekleurd door je persoonlijke behoefte. Zo kun je verschillende motieven hebben om de
natuur in te gaan. De één zoekt ontspanning (rust, ruimte, vrijheid), de ander gezelligheid (samen picknicken bijvoorbeeld).
Weer anderen willen iets leren (een wandeling met tekstborden).
Ook het zoeken naar een wilderniservaring (op zoek naar bijzondere dieren of planten) of een fysieke uitdaging (mountainbiken,
hardlopen) kan een motief zijn. Met welk doel je je door een landschap beweegt, heeft dus ook effect op je beleving ervan.

Een onverwachte ontmoeting met een wild dier geeft altijd een sensatie.

II. Waardering van landschap en collectief geheugen
Is beleving dus voor iedereen anders? Ja. En toch: Waarom wordt
het landschap van Brummen zo unaniem gewaardeerd? Zijn er
toch gemene delers, los van achtergrond en innerlijke drijfveren?
En kun je die gebruiken om jouw eigen beleving van een landschap te vergroten?
Het landschap begrijpen
Als we aan het landschap kunnen zien hoe het over de jaren heen
(geleidelijk) is veranderd, dan is de beleving sterker en kan onze
waardering ervan groeien. De rijke afwisseling in het Brummense
landschap wordt bepaald door de combinatie van natuurlijke
omstandigheden en het gebruik door de mens. Tussen het opge-
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Als je iets bijzonders opvalt in het landschap, dat een extra ‘laag’ toevoegt, dan verhoogt dat de beleving van het landschap. En vaak ook de
leesbaarheid. In dit geval een rabattenbos dat kenmerkend is voor dit gebied, omdat er zoveel bewaard zijn gebleven.
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stuwde en verstoven dekzand van de Veluwe en de rivier de IJssel
heeft de mens eeuwenlang het landschap aangepast. De behoefte
aan voedsel, warmte en gereedschappen was daarbij bepalend.
Ook zocht de mens naar manieren om zich zo makkelijk mogelijk door het landschap te verplaatsen. Met die wetenschap in het
achterhoofd kun je het landschap ‘lezen’. Je herkent het evenwicht
tussen cultuur en natuur, dat bepaald werd door eeuwenoude
herhaalde patronen. Een voorbeeld zijn de met mest en plaggen
opgehoogde akkers bij dorpen en buurtschappen op de arme zandgronden. Daardoor was ook daar graanteelt mogelijk. Vaak liggen
die ook wat bol in het landschap.

Op een oude ansichtkaart van circa 1915-1920 zien we het park aan de achterzijde van Huize Klein Engelenburg dat is ingericht volgens
de principes van de ‘formele’ tuinkunst. Daarbij ligt het huis centraal ten opzichte van de as van het park. (2090 Fotocollectie Brummen
verzameld door W. Reusink, Regionaal Archief Zutphen)

‘Huize Empe’, in Landschapsstijl. Net als in het Engelse voorbeeld lijkt het water meer een ‘stroom’ dan een vijver: je ziet niet precies
hoe groot de waterpartij is en waar die begint of eindigt. Je blik op het huis varandert steeds als je door het park wandelt. Het huis
vormt dus niet het centrum van een statisch vergezicht, zoals bij de formele tuinkunst.
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Ideale landschappen creëren
Maar landschap is niet alléén ontstaan vanuit nut en noodzaak.
Toen de mens eenmaal in staat was de omgeving naar zijn hand
te zetten, kreeg men ook oog voor het scheppen van een ideaal
landschap, een Arcadië of een lusthof. Dat is een uit de werkelijkheid losgemaakt ideaal gevormd landschap. Eigenlijk meer een
tuin. De eerste tuinen, meestal bij kloosters, waren in de eerste
plaats van nut: een ommuurde plaats waar kruiden, gewassen en
fruit werden gekweekt. In de late middeleeuwen werden tuinen
en landschappen, net als kunst, steeds meer een culturele uiting.
Men ‘bouwde’ ideale landschappen na en maakte zo een eigen
ideale omgeving. In de vroege Italiaanse renaissance was dat een
strakke tuin in een natuurlijk landschap. Hellingen, meertjes en
vergezichten werden gecombineerd met de rechte vormen van
laanbomen, hagen, trappen, ornamenten en vijverpartijen, vaak
met watervallen of fonteinen.
Ontwikkeling tuinkunst en ons collectieve geheugen
De Europese tuinkunst bereikte ook Nederland. Zo verankerde
zich de cultuur van de tuinkunst in ons collectieve geheugen.
Met de rijkdom in de 17de eeuw kwam hier ook de belangstelling
voor het aanleggen van ‘lusthoven’ en grote tuinen en buitenplaatsen. Het Hollandse landschap had natuurlijk een heel
andere aard, maar men nam toch de ideeën over uit landen als
Italië en Frankrijk.
In Frankrijk werd later de barok tot een nationaal concept
ontwikkeld. Het landschap werd een uiting van macht en status,
door de rechte lijnen in de tuin tot aan de horizon te laten
doorlopen.
Weer later, in de 18de en 19de, eeuw ontstond in Engeland
een heel andere stroming: de Engelse Landschapsstijl. De assen
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Italiaanse renaissance
tuin Villa Boboli.

Versailles. Hoogtepunt
barokke tuinen: brede as
vanaf het centraal gelegen
paleis reikend tot aan de
horizon.

Engels landgoed
(Stourhead) in
Landschapsstijl.

en rechte patronen werden verbannen en de beleving van een
‘natuurlijk landschap’ werd leidend. Het landschap werd in scene
gezet door het bewust plaatsen van boomgroepen, gazons en
vijvers als meanderende rivieren. En het huis stond juist niet
centraal in het midden van de as. Al rijdend of wandelend over de
aangelegde paden speelt zich een soort film af waarin het landschap de hoofdrol heeft. Ook de (weidse) omgeving wordt in het
plan betrokken. Deze nieuwe ‘mode’ werd ook in Nederland heel
populair. De meeste landgoederen en buitenplaatsen, ook die in
Brummen, werden in de 19de eeuw volgens de principes van de
Engelse Landschapsstijl (her)ingericht.
De historische tuinkunst, en wat we daar nog van terug kunnen
zien, vertelt ons iets over hoe we in de loop der tijd keken naar
‘natuur’ en ‘landschap’. En hoe we onze idealen in een bepaalde tijd
hebben vastgelegd. En dat doen we eigenlijk nog altijd.

Landschapsschilders uit begin 19de eeuw, zoals hier Bernard Cornelis Koekoek, schilderden hun onderwerp vooral vanuit een
romantisch perspectief. Het landschap werd meer beschouwd, dan werkelijk beleefd. (1849)

Landschapsbeleving in de schilderkunst
Maar de werkelijke beleving van het landschap en hoe die ook
verandert, zien we misschien nog wel beter in de historische
schilderkunst. Schilders verbeelden vaak wat er in de maatschappij
leeft en zijn in staat om onze beleving te verbeelden.
Was eerst ‘bedwongen’ natuur of landschap het ideale
decor, in de 19de eeuw veranderde dat met de opkomst van
het impressionisme in de schilderkunst. Toen stond vooral sfeer
en directe beleving van natuur of landschap meer centraal.
De beleving spat soms van het doek.
In diezelfde periode kwamen in de tuinkunst ook nieuwe
idealen tot grote bloei. In tuinen en parken kwam de beleving
centraal te staan.
Alleen nog maar techniek
Dankzij technische ontwikkelingen werd in de 20ste eeuw het
landschap meer en meer maakbaar. Dat bracht ook trots met
zich mee. In de kunst werd teruggegrepen op de lijn en het vlak,
waarbij de kunstenaars van de Nederlandse stroming De Stijl
(Mondriaan onder anderen) zich bovendien beperkten tot alleen
gebruik van primaire kleuren: rood, geel, blauw en zwart en wit.
De Stijl, misschien wel geïnspireerd op de bollenvelden en de
polders, was een typisch Hollands ‘product’.

Claude Monet, 1867, Tuin bij Sainte-Adresse. Impressionisme: hier proef, zie en ruik je vooral sfeer. Je voelt haast de bries
vanaf het water, ruikt de frisheid van bloemen en de wind en ondergaat het genieten van de bezoekers in de tuin. Maar er is
ook een vergezicht: een toekomst die aan het veranderen is.

CAHIER 3

Leesbaar landschap en invloed van de moderne tijd
De inrichting van onze landschappen is vooral het gevolg van
onze functionele behoeften. Het Nederlandse landschap is bij
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Schilderijen van
Mondriaan (uit 1903
en 1913): vergaande
abstractie van
de werkelijkheid.
Zijn landschappelijke
taferelen werden steeds
abstracter. Hij vertaalde
het landschap in lijnen
en vlakken. Elke vorm van
romantiek of realisme
ontbrak.

uitstek een ‘rationeel’ landschap, zeker waar het de polders,
droogmakerijen en rivierenlandschappen betreft. Door nieuwe
landbouwmethoden (kunstmest, insecticiden, r uilverkaveling
en ontwatering) en verstedelijking is ons landschap steeds
‘technischer’ geworden.

Technocratisch landschap: ingepolderd land, alles is bedacht en gemaakt.

De (spreng)beken rond Eerbeek voorzagen van oudsher w
 asserijen
van water en hielden molens draaiende die allerlei functies
vervulden, waaronder het maken van papier. Nu zien we alleen
nog de papierfabrieken of een grote wasserij. De relatie met
de historie is er nog wel, maar die is niet meer zichtbaar in het
landschap. De ‘leesbaarheid’ van het landschap vermindert.
Daarmee verandert ook de beleving van landschap.
En waar dezelfde beken vroeger ook de grachten rond de
landgoederen vulden, is dit nu vaak minder duidelijk. Dit komt
doordat de beeklopen vaak niet meer zichtbaar zijn in het landschap. Momenteel wordt gewerkt aan het herstel van een aantal
beeklopen, zoals bij de Soerense Beek en de Oekense Beek, in
het kader van WaardeVOL Brummen. Doelen daarbij zijn vooral
om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten en de
biodiversiteit te bevorderen.

Achterste molen bij Loenen, nu in
Openluchtmuseum, Arnhem.

Papierfabriek in Eerbeek.
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Ook in Brummen is het landschap (ooit) bewerkt door mensen, maar de mechanisatie heeft hier zelden de overhand gekregen. Het landschap in
Brummen is bovendien zeer divers: hoog, laag, droog, nat, weids of besloten…zo snel op elkaar volgend tussen IJssel en Veluwe, dat we in zijn geheel
kunnen spreken van een overgangslandschap.

III. Wat herkennen we in het Brummense landschap?
Beleving van het Brummense landschap is weliswaar voor
iedereen anders, maar de beelden in ons collectieve geheugen
beïnvloeden ons allemaal. Met bovenstaande ingrediënten kijken
we nog eens naar het Brummense landschap. Wat zegt het ons
over de waardering daarvan?
Overgangslandschap
Tijden veranderen en waarden en normen veranderen. Toch lijkt
er altijd één schoonheidsideaal voor het landschap pal overeind te
blijven: Het overgangslandschap.
Mensen hebben altijd gezocht naar de gunstigste landschappen
om zich te vestigen, zoals op de overgang van hoge, droge delen
naar lage, natte gebieden. Juist die overgangen zijn vaak onderwerp van (romantische) schilderijen en foto’s. De beleving
ervan brengt blijkbaar iets teweeg wat we willen vasthouden.
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Overgangslandschap
Brummen.

In de meeste open landschappen in Brummen kun je je als mens gemakkelijk tot de omgeving verhouden. Niet alleen door de aanwezigheid
van begroeiingen of water, maar bijvoorbeeld ook, zoals hier, door de aanwezigheid van een klinkerpad. Dit oude bolle weggetje verwijst naar
een ver verleden, maar ook naar een schaal waarin de menselijke maat centraal staat.

CAHIER 3

BELEVING

12 / 13

In Brummen zijn dit soort overgangsgebieden bij uitstek aanwezig.
Naadloos wandel of fiets je langs landgoederen, agrarisch gebied
en kleine woonkernen naar de uiterwaarden of de Veluwezoom.
De schaal van het Brummens landschap is behapbaar, ook
als het open en weids is, zoals de Empese en Tondense Heide en
de uiterwaarden bij de IJssel. Ook de weidse landschappen in
Brummen voldoen altijd aan de menselijke maat. Het gebogen
weggetje met zijn fijne klinkerpatroon en de ruige randen maken
dat je je makkelijk tot dit landschap verhoudt.
Begrip van het landschap door ruimte, uitzicht
Als je een landschap overziet, is het makkelijker het te begrijpen.
Dan is de beleving ook groter en het levert waardering op. In de
uiterwaarden heb je soms zicht op de hoger gelegen stuwwalbossen van de Veluwe. In één oogopslag zie je de Veluwe én de
rivier. Dat geeft een machtig gevoel. Het geeft je het idee dat
we als mens de natuur kunnen bedwingen, net zoals in de tuin
ontwerpen in de barok.
Ook oude lanen, zoals bij de landgoederen, kunnen een gevoel
van begrip opleveren: deze laan gaat ergens heen, dit was ooit
een belangrijke route, misschien staat aan het einde van de laan
wel een huis. Het (uit)zicht dat je ineens verrast, geeft een grotere
belevingswaarde. In afwisselende landschappen komt dat meer
voor. Dat is iets wat veel mensen in een landschap waarderen en
wat ook veel te vinden is in Brummen.

❹
Hannie Wijers kent
meer dan 1000 soorten
paddenstoelen in
Brummen.

…en natuur
En in Brummen is veel en gevarieerde natuur te vinden op
korte afstand van elkaar. De van oorsprong natte bossen in deze
omgeving verruigen makkelijk en bevatten veel variatie in flora
en fauna. Het horen van uilen in de schemer of de wielewaal op
een zonnige ochtend is een bijzondere ervaring, die zich voor
altijd aan deze bossen blijft hechten. Ook het feit dat elk najaar
paddenstoelen-kenners naar de lanen en houtwallen in Leuvenheim komen, geeft aan dat Brummen bijzondere natuur heeft.
Samengaan landbouw, techniek en natuur
De (landelijke) trend is dat het landschap steeds meer wordt ‘opgedeeld’. Zo ontstaat bijvoorbeeld een scheiding tussen natuurgebied
en agrarisch gebied. Onze beleving van het landschap wordt
daardoor minder geprikkeld. Voor landschappen waarin natuur
en landbouw meer met elkaar zijn verweven bestaat juist meer
waardering, zeker als we er wandelen of fietsen. In Brummen is die
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Een laan roept de gedachte op dat je ergens heen wordt geleid. Naar een open ruimte, een huis, een uitzicht? Het biedt ook een
rustig kader om te kunnen genieten van de wandeling. Lanen zijn veel toegepast in (oude) landgoederen.
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Bewoners kozen hun favoriete plekken
in het landschap
Het Landschapsnetwerk Brummen
vroeg 125 bezoekers van groene
markten in Brummen hun favoriete plek
aan te wijzen. Welke kenmerken van het
landschap speelden daarbij een rol?
Een kwart van de geënquêteerden
noemde natuur, soorten of wildernis
als reden van hun keuze. Voor 18% was
ruimte en rust van de plek belangrijk.
Voor 15% de aanwezigheid van water,
zoals de IJssel of beken. Variatie in open
en gesloten werd door 14% genoemd,
en cultuurhistorische kenmerken zoals
landgoederen, landhuizen en monumentale bomen door 11%. Voor 3% was
het de uitgestrektheid van de Veluwe.
In de categorie “toe-eigening” gaven
mensen aan dat ze de gekozen plek als
hun mentale bezit voelden (14%).

Belangrijke kenmerken
■
■
■
■
■
■
■

Waar liggen de favoriete plekken?
Op het kaartje zien we een concentratie
van favoriete plekken in de landgoedzone, gevolgd door de uiterwaarden
en de Empese en Tondense heide.
De kleuren verwijzen naar verschillende markten waar de interviews zijn
afgenomen.

Alle Brummense landgoederen hebben een eigen uitstraling. De meeste parken zijn in de 19de eeuw (her)ingericht, te herkennen aan de
toepassing van onder meer asymmetrie, solitaire bomen, lanen, vijvers en grote gazons, zoals hier bij het Huis Den Bosch in Leuvenheim.

verwevenheid nog behoorlijk in evenwicht. Landbouwgebieden
geven ook structuur aan een landschap. En dat is plezierig, zolang
ze niet al te monotoon en grootschalig zijn. Verwevenheid van
landbouwgronden met natuurlijke randen en gebieden houden
het landschap spannend.
Landgoederenzone
Brummen heeft unieke landgoederen, gelegen aan de beken die
vanaf de Veluwe naar de IJssel stromen. We waarderen de land
goederen omdat er gestreefd is naar het creëren van lusthoven
volgens de wetten van onze collectieve ideaalbeelden. Op de
Brummense landgoederen, vaak in de 19de eeuw verbouwd en
heringericht, zijn de parken voorzien van open ruimtes, vijvers,
lanen en boomgroepen. Daaromheen liggen de bossen en
landerijen voor productie en jacht. De Brummense landgoederen
met openbare landschapsparken (Wildbaan, Huis Den Bosch,
Groot-Engelenburg, Leusveld, Voorstonden ) zijn stuk voor stuk
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Natuur (25%)
Ruimte, rust (18%)
Water (15%)
Variatie (14%)
Toe-eigening (14%)
Cultuurhistorie (11%)
Veluwe 3%

verschillend, maar voldoen aan dezelfde ideaalbeelden uit de late
renaissance, die wij nog altijd koesteren. Door de combinaties
van water, bos, laan en soms bloemrijke weides, bieden ze een
prachtige landschapsbeleving.

INTERVIEWS

Cultuurlandschap
Geconcludeerd mag worden dat het Brummense landschap over
het algemeen een positieve belevingswaarde heeft. Landbouw,
bewoning en natuur zijn in redelijke harmonie en niet grootschalig. De ophogingen (rabatten) die het resultaat zijn van de
ontginning van de natte kwelbossen zijn nog overal goed te
zien. Ze maken de bossen een beetje mysterieus en bijzonder.
Veel mensen ervaren de grandeur van de landgoederen en
buitens. De landhuizen spelen daarin ook een belangrijke rol.
Het landschap wordt al eeuwen aantrekkelijk gevonden voor
bewoning. De fraaie villa’s, die inmiddels culturele waarde
hebben, getuigen ervan. Ook de boerderijen hebben vaak een
authentieke uitstraling of zijn ronduit indrukwekkend. De van
oudsher a
 grarische gemeenschap houdt het landschap nog altijd
levend. Er is weinig ingeruild voor stedelijk gebied. Ook in en rond
Eerbeek, waar een levendige cultuur van papier- en andere watermolens overging in papierfabrieken en arbeiderswijken, blijft het
landschap aanwezig. De overgang van bossen naar open gebied
is ook nog zichtbaar, leesbaar en dus beleefbaar. Het landschap
laat nog veel zien van vroeger gebruik. En dat de essentie van dat
gebruik bovendien nog intact is, maakt dat dit landschap niet
hier of daar een ‘plaatje uit vroeger tijden’ laat zien, maar echt is.
En dat is voelbaar.

MARIJE VERBEECK
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Brummen? Zullen we
hier maar uitstappen?
De landschappelijke snoepwinkel van Leonieke Heldens

Leonieke Heldens (1979, Venray) groeide op in
een dorp in Noord-Limburg. Met haar vader, een
echte plantengek, kweekte ze ieder voorjaar
talloze soorten groenten en bloemen die ze in
de buurt verkochten. De opbrengst ging naar
een goed doel. Haar vader zette haar ook op
het spoor van de opleiding voor tuin- en landschapsinrichting in Velp. Een schot in de roos.
Aansluitend volgde Leonieke de Wageningse
opleiding tot landschapsarchitect. Het werd haar
beroep en passie. In 2012 is ze met haar gezin
in Rhienderen komen wonen. Vooral omdat het
landschap hun zo ontzettend bevalt.
‘Het vakgebied van een landschapsarchitect
begint waar het privébezit ophoudt. Ik werk bij
een wereldwijd opererend ingenieursbureau
en houd me bezig met ontwerp en inrichting
van de openbare ruimte. Ik verzorg de inrich
ting van begraafplaatsen, parken en pleinen
in steden, maar ik maak ook grootschalige
landschapsvisies waar watersysteemherstel,
natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit
belangrijke opgaven zijn.
Als landschapsarchitect heb je te maken met
eisen en wensen rond bodem, flora en fauna,
waterhuishouding, archeologie, architectuur,
klimaat, infrastructuur, techniek en functio
naliteit. Je zorgt ervoor dat alle puzzelstukjes
op de juiste plek vallen en samen een mooi en
logisch beeld vormen. Voor de leefbaarheid is
groen essentieel, maar er wordt nog niet altijd
naar gehandeld. Bij de aanleg van een wijk heb je
altijd te maken met parkeernormen, per woning
moeten er bijvoorbeeld 1,8 parkeerplaatsen zijn.
Het is niet precies overal hetzelfde, maar wel in
die orde van grootte. Een norm voor het aantal
bomen per woning is er niet. Dat is onterecht,
want groen maakt een leefgebied aanzienlijk
gezonder. Bomen en struiken filteren fijnstof,
halen de hittestress naar beneden en werken
ook heel positief op het gevoel. Het is duidelijk
aangetoond dat leven tussen groen ontspant.

Op dit moment ontwerp ik de daktuinen en
gevels voor twee woontorens in hartje Utrecht.
Daar gaan we bomen planten op negentig meter
hoog. Dat wordt wel spectaculair: zo’n landschap
op bijna eenzame hoogte. De gezonde groene
stad, dat is de vernieuwing en de trend, groene
gebouwen schieten daar als paddenstoelen uit
de grond.
Woesjjjj…
Mijn man komt uit Friesland, ik uit Limburg, we
zijn in Brummen gaan wonen. Allebei wilden
we niet verhuizen naar de streek van de ander.
We zochten het in het midden. Ik had bedacht
dat ik graag op de overgang van het ‘hoge droge’
en het ‘lage natte’ landschap wilde wonen.
Hoog en droog: daar liggen de bossen, laag en
nat, dat zijn de weilanden en de vergezichten.
En op de smalle bies ertussen, daar liggen de
landgoederen met de lanen. Daar wordt de
cultuurhistorie van het gebied zichtbaar. We zijn
een huis gaan zoeken tussen Wageningen en
Zutphen, op de overgang tussen de Veluwe en
het rivierengebied van de IJssel of de Rijn.
Op een zondag zijn we vanuit Velperpoort letter
lijk op de eerste de beste trein gestapt met het
idee om onderweg ook op goed geluk ergens uit
te stappen. Het boemeltje kwam door Brummen.
Brummen? Zullen we hier maar uitstappen?
We kwamen via het Tolzichtpad op een prachtige
laan, de Burgemeester de Wijslaan. We vonden
het een prachtig dorp en het landschap sloot
aan bij de wensen. Toen vonden we ook nog
een fijn huis. We waren verkocht en inmiddels
ook verknocht.
We hebben dus vanuit de landschaps
gedachte voor Brummen gekozen. In dit
landschap kun je alles krijgen, het is net een
snoepwinkel! De omgeving kent mooie verge
zichten, maar ook het besloten karakter, soms
heel dicht bij elkaar. Als voorbeeld de Veerweg
naar de IJssel. Waar Spaensweerd en Ruimzicht
tegenover elkaar liggen is het heel besloten,
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best donker, de auto’s moeten daar hun lampen
aandoen, het is een zachte groene deken. En dan
ineens: Woesjjj…. dan sla je die deken af en kom
je in het heldere licht van de lege uiterwaarden
en de IJssel in de verte. Het is overweldigend,
elke keer vind ik het een belevenis. Ook op de
terugweg, je ziet die welvingen in de uiter
waarden, de verte en de ruimte en dan word je
plotseling weer het bos ingezogen.
Een ander plekje dat mijn groene hart raakt,
is tussen Empe en Oeken. Daar waar je van de
oeverwallen de landgoederenzone inrijdt. Na de
verte en de weidsheid zie je mooie eiken- en
beukenlanen, Huize Voorstonden, met de gracht
eromheen. Dan rechts ineens weer een stukje
open ruimte, links de kronkelende hagen, dan
weer een stukje bos en een laan. Op die route
heb ik altijd het gevoel precies op die overgang te
dansen, tussen de twee sferen van hoog en droog
en laag en nat.
Op de hoek Vosstraat en Voorsterweg is
een mooi ruig stukje. In het voorjaar staat het
vol met margrieten en pinksterbloemen. In de
verte ligt een kleine poel. Dat is voor mij ook een
bijzondere plek. Ik ging daar vaak picknicken
met de kinderen toen ze nog heel klein waren.

Een k
 leurrijk veld tussen de prachtige boerde
rijen en de lanen.
Een volgende favoriet is de Hammelerweg bij
Huis Den Bosch. Aan een onverhard pad staat
een prachtig huisje. Het ligt zo mooi aan de
Leuvenheimse beek, riet wuift door de bossen,
je hebt zicht op het huis vanaf een imposante
laan. Voor mij een onbereikbaar verlangen.
Alles komt daar bij elkaar, al die prachtige sferen
en biotopen.
En als laatste, niet te vergeten, de sprengen
beken op de Veluwe. De gegraven sprengen
koppen op de hellingen en de beken richting
het kanaal en de IJssel. Als je dit wilt ervaren,
volg dan eens de Eerbeekse beek vanaf Huis
te Eerbeek, door het dorp Eerbeek, de Veluwe
op. Tegen de stroom in, terug naar de bron.
Het stroomt door zoveel verschillende gebieden
met zoveel bijzondere waarden.
Ik hoop dat iedereen het gaat zien. Ga gewoon
eens fietsen zonder doel. Of wijk van je vaste
route af, wandel of fiets een onbekend paadje
in en laat je verrassen door al het moois hier.
Rijkdom!’
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Het mooiste hier is het hertenbos
De buitenavonturen van Jet en Dimas

Jet Booij (Amsterdam, 2008) en Dimas Oldenziel
(Leuvenheim, 2007) wonen in Leuvenheim.
Ze zaten op dorpsschool ‘de Rietgors’ en vonden
het allebei leuk om buiten op onderzoek uit
te gaan. Bij Dimas ligt een hectare grond om
het ouderlijk huis, Jet woont meer centraal
in het dorp. Bij Dimas speelden ze altijd
buiten. Ze leerden egels en vleermuizen van
dichtbij kennen en samen struinden ze door
de weilanden, de maisvelden en het bos.
Nu zitten ze op de middelbare school in Zutphen.
Ze hebben minder tijd, maar gaan nog steeds
graag naar buiten, met zijn tweeën of met meer
vrienden. Ze vertellen over hun buitenavonturen
van vroeger en nu.
Jet: ‘We speelden soms met wel twintig kinderen
uit het dorp het spel ‘Jachtseizoen’. Dat gebeurde

’s avonds. Er zijn een paar zoekers, de rest
verstopt zich, maar je mocht je niet verder
verstoppen dan wat we hadden afgesproken.
Soms duurde het wel twee uur. Als je iemand echt
niet kon vinden, dan stuurde je een berichtje.
Dimas: Tegenwoordig gaan we graag naar de
IJssel, die is heel dichtbij. Als het mooi weer is
kunnen we daar een hele dag zitten, met een
watermeloen. We gaan daar lekker zitten chillen
bij zo’n strandje, een beetje klooien met klei,
zand en steentjes en pootjebaden.
Jet: Bij de Wildbaan is een meer, daar
hebben we in de zomer van 2020 een ringslang
gevonden. Hij was net een kleine vogel aan het
opeten. Ook was er een keer een dode ijsvogel.
Hij had zijn nek gebroken op het ijs, dat is wel
heel lang geleden. Ik mocht hem van mijn ouders
ophalen en op laten zetten, dat is heel mooi
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gelukt. Dimas wist dat het een ijsvogel was, die
was toen helemaal natuurfreak.
Dimas: Dat kwam door Ruben Smit, ik was
helemaal idolaat van hem en zijn films en ik
wilde later ook natuurfilmer worden. Dat is een
beetje over.
Jet: Toen we zes of zeven waren, mochten
we niet over de weg naar elkaar toe, daar rijden
de auto’s te hard. Dus we vonden een pad door
de weilanden en over de sloten. Het was ons
geheime paadje.
Dimas: Er is een weiland hier in de buurt dat
helemaal vol ligt met golfballen. De boer had
grond van de golfbaan op zijn land gekregen.
Dat was heel grappig, want wij liepen met
emmers die wei in om ze op te rapen. Ik denk
dat we bij elkaar wel vijf emmers ballen hebben
gevonden. Er liggen er nog steeds veel, telkens
als er wordt omgespit komen er nieuwe naar
boven. Het leek op paaseieren zoeken, want het
waren niet alleen witte en wie de mooiste vond
had gewonnen.
Jet: Met de hele school mochten we paasei
eren zoeken in het bos, in het Hammeler.
Er waren twee gouden eieren. Wie die vond kreeg
de grote chocolade paashaas, dat is mij nooit
gelukt. Dimas heeft twee keer een gouden ei
gevonden.
Dimas: Het mooiste hier, is het hertenbos.
Jet: Dat is een groot bos waar alle herten over
nachten. We gaan er wel eens kijken, er zijn ook
hertennestjes. Dan zie je een platgestampt stuk,
dat is hun ligplek.
Dimas: Daar hebben we vorig jaar een
vossenschedel gevonden. We wisten niet wat
voor schedel het was, dat hebben we opgezocht.
De tandjes zitten er nog in. We hebben hem
schoongemaakt, nu ligt hij bij mij in de venster
bank. En dit jaar wilden we een andere vriendin
het hertenbos laten zien. Er is zo’n mooi licht en
fijne sfeer… ineens zag ik dat dode hertje. Hij was
nog intact, maar er zat bloed aan. Wij schrokken,
ik was helemaal trillerig, het is toch de dood die
je in één keer ziet en dat arme beestje.
Jet: Ik schrok ook, maar het is de natuur, het
hoort erbij. Misschien was hij aangereden, maar
dan heeft hij toch nog een heel eind gelopen.
Dimas: We gingen nog een paar keer terug, om
te kijken hoe ver hij verteerd was. We moesten
zoeken, want hij werd steeds versleept, wel
twintig meter. Je zag het hele proces, zijn ogen
waren het eerst weg. Nu zijn we al een tijdje niet
meer geweest.
Jet: Over dode hertjes gesproken, er is een
maisveld verderop en daar staat een jagers
huisje, daar kunnen ze schieten. Er ligt een
dood hert en een heleboel zwarte veren en ook
een hert of een ander dier dat al bijna hele
maal verteerd is. Ze liggen half begraven in een

greppel. We begrijpen niet waarom ze daar
liggen, het is naar om te zien. We hebben er ook
levende herten gezien. Die zie je best vaak hier.
Dimas: Wij zijn allebei vegetariër. We weten
niet of er een reden is dat ze afgeschoten worden,
omdat er teveel zijn of zo, maar als ze het doen
voor de fun vind ik dat niet zo sympathiek.
Laatst met het oogsten van de mais zaten we te
kijken naar die maaimachines. Ineens zagen we
een heel gestrest hert uit het maisveld komen.
Ik heb het opgezocht, herten maken nesten in
maisvelden. Het is wel zielig dat hun huis zomaar
wordt verpulverd.
Wat je niet hebt, dat wil je meestal
Dimas: Tijdens coronatijd verveelden we ons een
beetje. Op Marktplaats stond een golfkarretje te
koop. Nu rijden we af en toe met de golfkar door
ons weiland.
Jet: Want we mogen niet op de weg. Lekker
scheuren, hij kan vijfentwintig kilometer per uur.
Het is niet zo goed voor de natuur, maar voor ons
is het een kick om te rijden en te sturen.
Dimas: En het Gat van Cortenoever, daar zijn
we dol op. Op een zonnige dag in de lente waren
we daar met een hele groep. Met zonsondergang
lieten we pizza’s komen. Het was zo gezellig!
Maar ik moet zeggen: ik ben ook dol op de stad.
Ik ben niet van plan om hier te blijven wonen,
maar ik geniet er wel erg van. Wat je niet hebt, dat
wil je meestal. Dus ik wil de stad, maar ik denk
dat kinderen in een stad misschien juist hier
willen wonen. Het is goed om op te groeien in de
natuur, in het bos, je jeugd is heel bepalend, het
is goed te weten hoe de natuur in elkaar steekt.
Ik denk dat als ik oud ben, ik zeker weer ruimte en
vrijheid zou willen.
Jet: Mensen uit een dorp zijn meer gewend
aan ruimte en frisse lucht. Misschien nemen
die meer tijd dan mensen in de stad, die drukte
gewend zijn. Veel mensen uit Amsterdam
verhuizen hierheen als ze kinderen krijgen.
Dimas: De Rietgors is een echte buitenschool.
Kikkervissen vangen, uitjes in de frisse lucht, het
wordt je aangeleerd om van de natuur te houden
en die te omarmen.
Jet: Wij worden thuis ook zo opgevoed.
We gebruiken weinig plastic. Op school kregen
we daar ook les over, over de plasticsoep en
recycling en dat het uitmaakt of je je afval
opruimt. Met de Rietgors raapten we elk jaar
zwerfvuil. Soms in de stromende regen en
iedereen deed mee, ook de kleintjes.
Dimas: Ik begrijp echt niet dat sommige
mensen hun afval zomaar weggooien.’
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Luister in
het duister
Drie verhalen van Willem van Ommeren

Willem van Ommeren (Wierden, 1947) groeide
op in Delft. De liefde voor natuur kwam erin met
de paplepel. Zijn vader, die zelf op het platteland
was opgegroeid, nam hem graag mee naar de
Veluwse bossen. Willem werd bosbouwer en
werkte bij Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en als IVN gids. Behalve
natuurliefhebber is Willem verhalenverteller.
De nacht heeft een bijzondere betekenis voor
hem. Vanaf zijn erf in Broek zijn de natuur en de
nacht heel dichtbij.
‘Overdag zijn de ogen meestal het dominante
zintuig. Kennis opent je ogen, intuïtie is ook
belangrijk. Om die te ontwikkelen is het nodig dat
je stil wordt van binnen. Je zintuigen krijgen dan
ook meer de ruimte. Ik heb het geleerd als kleine
jongen. Lopend over een lang en recht bospad
kon ik het soms voelen als er een ree achter me
stond. In het donker, ik bedoel het pikdonker, dan
kunnen de ogen in de broekzak, terwijl de andere
zintuigen scherper worden. Vooral de oren.
Ik sta in het donker graag in het bos en luister
waar mijn ‘gehorizon’ ligt. Mijn oren worden
steeds langer, horen steeds meer en reiken
steeds verder.
Wachten op dassen
Ik heb jarenlang op het Leusveld gewerkt,
voor Natuurmonumenten. Een van de mooiste
klussen is posten op dassenburchten, om vast
te stellen hoeveel jongen er in de burcht zijn.
Dassen zijn nachtdieren, ze blijven overdag
binnen. De telling vindt plaats in mei en begint
tijdens het schemeruur. Eerst zoek je een vers
belopen pijp, dat is de benaming voor een ingang
die ook een uitgang is en je gaat tien meter uit
elkaar staan. Benedenwinds, want dassen zien
slecht, maar ruiken des te beter. Je kunt geen
anti-insect opdoen, want dat ruiken ze en je
moet je doodstil houden. Ondertussen word je
opgevroten door de muggen, ondanks je sjaal en
handschoenen. De dassen hebben je gehoord,

nieuwsgierig. Ik schraap mijn keel, maak mijn
stem wat zwaarder en zeg: “Ook goeienavond!”
Het blijkt een collega, die net als ik aan het
inventariseren is. Hij probeert met een nacht
kijker de boommarters te tellen.*
Roepen in het donker
Ze zijn er niet zoveel meer helaas, maar een
aantal jaren geleden hoorde ik ze nog vaak
roepen. De bosuilen. Altijd rond het begin van
de zomer, wat later op de avond, rond tien uur.
De boerderij waar ik woon ligt tussen twee
bosgebieden in. Aan de zuidkant de Engelenburg,
aan de noordkant het Leusveld.

dus het eerste uur gebeurt er sowieso niks. Het is
stilstaan en luisteren. Daar is een bepaalde
‘state of mind’ voor nodig. Je oren worden steeds
groter, je hoort steeds meer. Je wordt een beetje
lucide. Jij bent er en een ander dier of mens is
een binnenkomer in jouw wereld. Wie beweegt,
is in het nadeel. Wie stilstaat met open oren, is
koning. Ik heb eens meegemaakt dat iemand er
zó rustig van werd dat haar bloeddruk daalde tot
zij flauwviel.

Ineens hoor ik geritsel van bladeren, zwaar
geritsel. Dit is geen egel. Het geluid wordt luider
en stopt dan. Ik draai mijn nek, langzaam en
voorzichtig, en zie op enkele meters afstand een
ree. Hij blijft stokstijf staan, kijkt me recht aan
en begint dan te fiepen. Een hoog en kort blaf
geluid, het klinkt alsof hij verontwaardigd is dat
iemand het in zijn hoofd haalt om op zijn wissel
te gaan staan. Dan verdwijnt hij ineens. Ik ben
benieuwd of de dassen nu ook gealarmeerd zijn.
Dan kan het nog wel even duren voor ze de pijp
uitkomen. Maar dan komen ze, twee dasjes, met
hun moeder.
Een uurtje later loop ik tevreden terug naar
huis, over het bospad achterlangs de hoge
beuken bij het landhuis. Voordat ik het zie, voel
ik dat er iemand staat, best dichtbij. Ik blijf
staan. Probeer mijn ogen te focussen, maar dat
helpt niets, ik zie alleen een donkere schaduw.
Zal ik maar doorlopen? Ik vind het laf en ben ook
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Jaloers op ganzen
Aan het eind van het jaar, als de avonden vroeg
beginnen en nevels de wereld kleiner maken, zijn
ze er weer. Als ik ’s avonds over het erf loop hoor
ik een loszittende plank van de schuur kreunen
in de wind. En dan nog eens en weer een keer.
Dan dringt het tot me door: de ganzen zijn terug!
Het geluid is meteen vertrouwd.
Onzichtbaar in de mist vliegen ze over: geen
gesuis van vleugels vertelt van hun komst,
maar wel de ijle kreten waarmee ze elkaar de
laatste vluchtgegevens en nieuwsberichten
doorgeven. Ik sta vast aan de grond en zwaai
met mijn armen, maar ook dit jaar wil het niet
lukken. Ik word onmachtig jaloers en zou zo
aan willen haken.
Prachtig zoals die beesten dat doen: als het
koud wordt op de noordelijke toendra’s vertel je
elkaar dat het tijd is om op te vliegen. Geen zorg
of de papieren in orde zijn en of alle bagage in
de kofferbak past. Niets van dat al, het wordt je
te koud onder de vliezen en je gaat simpelweg
een paar maanden naar buitenland Nederland.
Het ontvangstcomité staat klaar: sommigen met
een verrekijker, enkelen met een geweer, maar de
meesten genieten van je winterse aanwezigheid.
In de volgende weken zie ik ze op vaste tijden
overtrekken. Camping Cortenoever blijkt ook dit
jaar te bevallen.’

De uil van Engelenburg begint als eerste.
Een klaaglijk, bevend, beetje onheilspellend
geluid. In de stille zomeravond draagt het ver.
Na een korte reeks wordt het stil in het steeds
donker wordende bos. Ik sta buiten voor de
boerderij met spitse oren. Natuur vraagt
geduld, daarom word je er rustig van. Zou er een
antwoord komen? Dan klinkt uit het Leusveld
ook zo’n korte, klagende roep. Zo zingen ze hun
duet een tijdje. Met zulke goede voorzangers
ken ik de partij vrij snel en kan ik tussenbeide
komen. De Engelenburguil is voor mijn gevoel
de leadzanger, die laat ik voorgaan. Als zijn roep
verklonken is, kom ik met mijn menselijk uilen
geluid. Het blijft stil in het noorden. Heb ik met
mijn inbreng inbreuk gemaakt op hun subtiele
duet? Maar verdraaid: daar komt de roep uit
het Leusveld. Ik meen enige verbazing, zelfs
verontwaardiging in het geluid te horen. Ook iets
vragends, al kan ik het natuurlijk niet verstaan.
Dan wordt het weer stil. Diep en lang. En dan:
daar is de Engelenburg weer. Ik ben geaccep
teerd en het duo is nu een trio. We komen op
gang. En gaan er een tijd mee door. Het wordt nog
donkerder en steeds stiller om ons heen. In het
donker klinken de geluiden steeds dichterbij
en mijn imitaties worden steeds beter. Op een
gegeven moment houdt iemand er mee op.
En dan zwijgen de anderen ook.

*De meeste natuurgebieden zijn tussen zonsondergang en
zonsopgang alleen toegankelijk als je een vergunning hebt.
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Er bestaan geen
lelijke bomen
De bomenliefde van Dennis Honshorst

Dennis Honshorst (Hengelo Ov, 1981) werkt op
zorgboerderij de Maartensplaets in Leuvenheim.
‘Toen ik een jaar of zestien was, ging ik bomen
bestuderen. Ik dacht bij mezelf: ik moet dat maar
eens gaan ontdekken, dan weet ik wat bomen
doen en waarom ze er zijn. Ze zijn niet alleen
mooi. Als er geen bomen waren, dan zou er geen
leven zijn, ze geven ons zuurstof.
Het landschap hier is heel bijzonder, dat
heb ik wel gezien. Dat is vanwege al die bomen.
Elke boom heeft zijn eigen vorm. Een Italiaanse
populier groeit als een kaars zó de lucht in.
Een eik groeit met al zijn takken naar buiten.
Daarom slaat de bliksem er vaak in. De Japanse
Zelkova heeft een heel bijzondere vorm, die
is plat van boven. Een beuk is helemaal niet
geribbeld, ook niet als hij heel oud wordt. Ik weet
dat er aan het Apeldoorns kanaal Amerikaanse
eiken staan, die worden altijd zo mooi rood.
Een berk is heel bijzonder, dat is de enige boom
die een witte stam heeft.
Ik denk nog wel eens aan de kastanjebomen
op het Marktplein. Het is jammer dat ze omge
zaagd moesten worden, maar je moet ook aan
de veiligheid denken. Ze hebben nieuwe bomen
aangeplant, nu staan er lindebomen. De bladeren
hebben de vorm van een hart. De bladeren van
de haagbeuk lijken op het blad van de iep. Bij de
essen is een ziekte, ik heb gezien dat er heel veel
omgezaagd zijn.
Ik vind alle bomen mooi. Ik kijk hoe ze groeien,
ik vind het mooi om te zien hoe de takken groeien
om het zonlicht op te zoeken. Dat zie je in de
winter beter. Het is bijzonder dat de takken niet
tegen elkaar aangroeien. Nou, soms gebeurt
dat wel, op de Hammelerweg bijvoorbeeld.
Daar hebben ze het bos gedund. Anders gaat
alles dood.
Op de Maartensplaets hebben we veel mooie
bomen. In de boomgaard staan appelbomen,
perenbomen, kersenbomen, pruimenbomen,
kweeperen en walnotenbomen. De noten zijn pas
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lekker als ze helemaal droog zijn, vanaf januari.
We eten ze zo, of we bakken er koekjes van.
Er staat ook een mooie tulpenboom. Het blad
heeft een heel bijzondere vorm, als een tulp.
En de bloemen zijn heel mooi, oranje met licht
groen. Er staat ook een acacia, die is zo gesnoeid
dat hij een bolvorm heeft gekregen.
Extra mooi
Er zijn twee bomen die ik extra mooi vind.
De rode beuk in de Schoolstraat in Brummen, bij
huisnummer 12. Het rode blad vind ik heel mooi
en hij heeft een grote kroon en een klimop om
zich heen. De stam is ook mooi, maar die zie je
niet zo goed. Ik denk dat hij meer dan honderd
jaar is, of tweehonderd. De nootjes zie je hangen,
die kun je eten, maar niet teveel, want er zit iets
in waar je hoofdpijn of buikpijn van krijgt, blauw
zuur, geloof ik. Als je de pitjes roostert gaat het
er weer uit. Onder de beuk is het donker, hij laat
weinig licht door.
De andere boom staat er vlakbij, het is een
plataan op de Zutphensestraat in de voortuin
van de oude school, bij nummer 41. Het mooie
aan deze boom vind ik dat hij stukjes schors
loslaat van zijn stam, die er vlekkerig uitziet,
donkergroen, lichtgroen en wit. In de winter zie
je bolletjes hangen aan de takken. Hij heeft ook
bijzonder blad, dat lijkt op een esdoorn. Hij laat
meer licht door dan een beuk.
Ik zie altijd veel bomen, op het Hallsepad
en bij het Leusveld of als ik naar Zutphen fiets.
Ze moeten er nog maar wat bij planten, dan kan
iedereen zien hoe mooi ze zijn. Op school moeten
de meesters en juffen het ook maar tegen de
kinderen zeggen. Dat ze leren hoe belangrijk en
hoe mooi bomen zijn en dat elke boom anders
van vorm is.’
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Het landschap zit
groot in mijn hoofd
Het Cortenoever van Elly van Agtmaal

Waar de IJssel ooit een flinke slinger naar het
oosten maakte en twee kilometer verderop weer
terugboog, ontstond bij het dorp Brummen een
uiterwaardengebied dat aan drie kanten door
water omsloten is. Cortenoever is van 2014-2017
door Rijkswaterstaat ingrijpend op de schop
genomen. De dijk werd een stuk verder naar
het westen gelegd. Als het nu écht hoog water
wordt, naar verwachting eens in de vijfentwintig
jaar, kan de rivier de ruimte nemen en komt heel
Cortenoever onder water te staan.
Een aantal woningen en boerderijen in het
gebied moest gedwongen gesloopt worden, maar
boerderij De Hank, gebouwd in 1876, mocht
blijven staan. De boerderij en bijgebouwen
staan op een zandrug, een natuurlijke hoogte
die door de rivier zelf is neergelegd. Bewoonster
Elly van Agtmaal (Bilthoven, 1982) wordt
niet zenuwachtig van de gedachte aan een
overstroming. Als het zover is, valt er toch niets
aan te veranderen.
‘Toen ik een half jaar oud was namen mijn
ouders de boerderij over van mijn grootouders.
Mijn betovergrootouders woonden en werkten al
in Cortenoever. De voorloper van onze boerderij
stond iets verderop, buitendijks. Er staat nog
een grote linde, waar bakstenen van die oude
boerderij zijn ingegroeid. Mijn keukenkast heeft
nog in die boerderij gestaan.
Mijn voeten zitten hier zwaar in de grond
verankerd, ik zal het hier niet makkelijk opgeven.
Ik weet niet of dat door de lange familielijn
komt, of doordat ik hier ben opgegroeid, of
door het speciale van deze plek, of door alles
tegelijk. Als het niet per se moet, zal ik hier nooit
meer weggaan.
De IJssel
In 2019 was ik bij een lezing over de IJssel.
Het was interessant, maar ik dacht: dit is niet
mijn rivier. Ik herkende hem niet, hij was in
grafieken en tabellen gevangen. Voor mij is de

IJssel toch meer dan een verzameling data, het
is een ‘levend ding’ met een eigen ritme. De dijk
is er ook altijd, met zijn eigenheid. Hij maakt deel
uit van het beeld en van wat er gebeurt als er
hoog water is.
De IJssel is onontkoombaar. Hij is letterlijk
als stroming op de achtergrond aanwezig, ik
ervaar hem sterk. Ik vind het heel prettig, een
rivier in de buurt. Het feit dat het water altijd
maar doorstroomt is kalmerend. Als ik te veel
aan mijn hoofd heb of ergens niet uitkom, dan
helpt dat. Ik ga dan liefst op het uiteinde van
een kribbe staan, zoveel mogelijk omringd door
water. Dan lijkt het of het water het meeneemt,
of misschien komt de massa in mijn hoofd dan
in beweging.
Ik lees niet dagelijks de waterstand af, die
weet ik al. Vanuit de keuken kan ik aan de
schepen zien hoe hoog het water ongeveer
staat. Ik ben er niet op gefocust, maar het komt
altijd binnen.
Mijn leven lang ben ik gewend dat de IJssel
af en toe omhoog komt en dat de kelder soms
volloopt met kwelwater. Rijkswaterstaat heeft
in het kader van Ruimte voor de Rivier de oude
dijk verlaagd. Als het nu écht hoog water wordt,
stroomt Cortenoever vol en zal grotendeels
onder water komen te staan. Onze boerderij en
de huiskavel liggen hoog genoeg, maar rondom
zou er dan overal water zijn. Het lijkt me heel
avontuurlijk om mee te maken, maar ik zie met
onze bewoners en andere cliënten ook de prak
tische bezwaren. Dan zijn we onbereikbaar en
we kunnen niet naar een winkel of een apotheek.
Gelukkig zien we zoiets ruim op tijd aankomen.
Zorgboerderij
In 2014 ben ik hier samen met mijn broer een
zorgboerderij begonnen. Hij wist ook altijd al
dat hij hier niet weg wilde. Wij waren allebei
werkzaam in de gehandicaptenzorg toen Ruimte
voor de Rivier uitgevoerd ging worden. Daaraan
voorafgaand hebben onze ouders ons gevraagd
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hoe we onze toekomst zagen. Ze hadden de boer
derij bijvoorbeeld kunnen verkopen. Toen zijn
de plannen van mijn broer en mij in een stroom
versnelling gekomen. De zorgboerderij loopt goed
en onze ouders konden hier ook blijven wonen,
net zoals destijds mijn grootouders.
Onze doelgroep zijn jongvolwassenen met
een verstandelijke beperking. Vier van hen
wonen hier permanent, zes mensen komen
voor d
 agbesteding. Alle activiteiten die we met
hen ondernemen hebben met het landschap
te maken. We verzorgen dieren, werken in de
tuin en in de boomgaard en we verwerken een
deel van de opbrengst. En er moet veel gras
gemaaid worden.
We geven zelf ook een beetje vorm aan
het landschap door heggen te planten.
Als afscheiding, om structuur aan te brengen,
of tegen de wind, want het kan op deze open
vlakte flink waaien. Bij de soortkeuze laten
we ons leiden door wat hier al van nature veel
voorkomt, bijvoorbeeld meidoorn. Maar ook of
we er misschien nog wat van kunnen oogsten.
We hebben om die reden in 2019 honderden
hazelaars geplant. Misschien kunnen we ooit
Cortenoeverse notenpasta maken.
Walnoten komen veel spontaan op, onderaan
de dijk. Kraaien en roeken laten de noten op het
verharde fietspad vallen, met als doel om ze te
kraken. Een deel van die noten rolt naar beneden
en loopt uit, die mogen blijven staan.
Dorpsdichter
Ik beleef het landschap in kleine, gewone
dingen. Er zijn afgewaaide takken na een storm
of ik zie dat de sneeuwklokjes onderweg zijn.
Ik ben er altijd alert op, dat merkte ik vooral
toen ik in Nijmegen studeerde. Als ik tijdens een

weekend thuiskwam, bloeide de vlier opeens.
Terwijl ik gewend was dat ik het aan zag komen.
Het voelde vervelend, alsof ik een stuk niet
had meegekregen.
In 2018 werd ik dorpsdichter van Brummen.
In veel van mijn gedichten komen die kleine
waarnemingen van het landschap voor. Want het
landschap zit groot in mijn hoofd. Het komt er
altijd weer doorheen, ook al gaat een gedicht
totaal ergens anders over. De IJssel is letterlijk
vormend in het landschap, maar ook in mijn
hoofd. Het is in dichterlijke taal wel wat makke
lijker om te verwoorden.
we kwamen uit de eerste grond
met licht en lucht en zoveel modder
waarin we onze vorm vonden
en het land dat onze voeten bond
het huis kwam er als wereld bij
het hield de tijd voor ons gevangen
het bruiste, boog, droeg ons verlangen
en als ik lachte, lachte jij
zo groeiden we met kamers mee
die deinden wanneer wij dat deden
die zich naar onze nukken kleedden,
de deur dat was een ruim idee
daar vonden we opnieuw het bed
dat armen had als nooit tevoren
tot we van de tijd verloren
en langzaam stil werden gezet
we sliepen in de laatste grond
waar licht en lucht en zoveel modder
verbaasd de eerste vorm hervonden
en het land ons voorgoed aan zich bond
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Colofon
Dit cahier over de beleving 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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