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Landschappen veranderen door velerlei oorzaken. Doordat nieuwe 
technieken beschikbaar komen in landbouw en waterbeheer, doordat 
mensen anders tegen de natuur aan gaan kijken of doordat het 
klimaat verandert. In het Brummense landschap zijn bijvoorbeeld 
ooit eikenbossen aangeplant omdat eikenschors goed geld opleverde 
in de leerlooierij. Er zijn dijken aangelegd om de rivier te beteugelen. 
Die dijken zijn later weer verlegd omdat het klimaat veranderde. 
Deze voorbeelden laten het zien: het Brummense landschap wordt 
nooit meer zoals het ooit was en zal nooit meer zijn zoals het nu is.

Hoe het Brummense landschap gaat veranderen weten we niet. 
Maar we kunnen wel op zoek gaan naar trends in de wereld om 
ons heen en die doortrekken naar de toekomst van ons landschap. 
Ook kunnen we daarbij bedenken hoe we met die veranderingen 
om willen gaan. Grote veranderingen zijn niet altijd leuk, maar 
soms bieden ze een kans om ons landschap, onze leefomgeving, 
te verbeteren. Zie bijvoorbeeld elders in deze landschapsbiografie 
hoe in het project ‘WaardeVOL Brummen’ klimaatverandering 
aanzet tot samenwerking voor een waardevoller landschap.
 Grote veranderingen vragen veel tijd. Het idee om duurzamer 
om te gaan met de natuur bijvoorbeeld, ontstond al in de jaren 
zeventig van de 20ste eeuw. Maar pas in de afgelopen tien jaar 
begon het invloed te hebben op het denken en doen van een flink 
deel van de samenleving. In dit cahier kijken we door de bril van 
duurzaamheid naar wat drie grote veranderingen betekenen voor 
ons landschap: 
–  klimaatverandering, 
–  de energie-transitie, 
–  de omslag naar een duurzame landbouw. 

Landschappen veranderen 
Paul Opdam
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Landschap verandert. Twee beelden van de Empese en Tondense Heide vanaf ongeveer dezelfde plek. Door het weghalen van bos en 
het veranderen van het watersysteem is een veerkrachtiger landschap ontstaan met betere condities voor biodiversiteit.
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Landschap en klimaatverandering

Wereldwijd verandert het klimaat doordat mensen steeds meer 
fossiele brandstoffen (zoals olie, gas en kolen) verbranden. Tijdens 
de internationale klimaatconferentie in Parijs, eind 2015, zijn 
afspraken gemaakt die tot doel hebben het gebruik van fossiele 
brandstoffen terug te dringen. Maar ook als het de wereld lukt 
die afspraken na te komen, zal het klimaat veranderen. Ook in 
Brummen. Voorspellingen die klimaatwetenschappers enkele 
tientallen jaren geleden deden, zien we vandaag terug in ons weer: 
de gemiddelde temperatuur stijgt, extreme buien komen vaker 
voor, en de zomers van 2018 en 2019 waren extreem door droogte 
en hittegolven. 
 
Ook in het landschap zien we nu, in 2020, de gevolgen van klimaat-
verandering. Berken en beuken sterven door droogte. Dieren en 
planten die voorheen zuidelijk van ons land leefden, verschijnen 
ook bij ons. Zo is in de afgelopen jaren in Brummen de middelste 
bonte specht gearriveerd, en zien we ook de koninginnenpage en 
de wespspin steeds vaker. Maar voor soorten met een voornamelijk 
Noord-Europese verspreiding wordt het hier juist minder geschikt, 
zoals voor weidevogels. Door klimaatverandering raken relaties 
binnen het ecosysteem verstoord en moeten nieuwe worden inge-
steld. De problemen met de rupsen van de eikenprocessievlinder 
laten zien dat nieuwe soorten nog niet voldoende onder de duim 
worden gehouden door natuurlijke vijanden en ziekten. 
 De natuur krijgt door de klimaatverandering met grotere 
uitschieters te maken. Daarbij kunnen flinke klappen vallen. 
De droogte van 2018 betekende bijvoorbeeld dat veel beken droog 
vielen. Veel vissen en andere waterdieren overleefden dat niet. 
En het duurt jaren voordat ze weer terug zijn. Zo is twee jaar later 
de ijsvogel nog niet terug in de beken waar hij voorheen vaak te 
zien was. Voor deze viseter is er nog niets te halen.

Wat kunnen we doen in Brummen? 
We kunnen het landschap aanpassen zodat de gevolgen van 
klimaatverandering beperkt worden. Neem het water. Nu nog 
is het landschap zo ingericht dat water zo snel mogelijk wordt 
afgevoerd naar de IJssel. Dat lijkt prettig voor de boer die vroeg 
in het jaar het land op wil om gras te maaien, maar in een droge 
zomer slaat dat voordeel om in een nadeel. Dat zagen we in 
2018. Gras groeide nauwelijks, veel beken vielen droog en vissen 
stierven. Hoe kunnen we water zo lang mogelijk vasthouden in 
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Wespspin

Middelste bonte specht

Landschap verandert. Op de grens met Spankeren: kruising 
Broekdijk-Lichtenbeltstraat met boerderij de Kievit en links 
het Soerense Broek. In 1885 een open landschap met heide 
(schilderij van Willem Bastiaan Tholen, bron mijnGelderland.nl), 
in 2020 een halfopen landschap met bos. 

Koninginnenpage

Veranderingen in het Brummense 
landschap uit de afgelopen 10 jaar
–  De Empese en Tondense Heide 

werd tussen 2012 en 2014 omge-
toverd in een heel “nieuw” en uniek 
landschap. Het doet denken aan 
het oude heidelandschap van voor 
de ontginningen. 

–  Heel wat grote veestallen 
verschenen toen het melkquotum 
werd opgeheven. En op akkers en 
in weiden zie je steeds grotere 
machines. 

–  Op diverse plaatsen kwam de 
plantenrijkdom die tientallen 

jaren geleden gewoon was, weer 
tot leven op oude landbouwgrond. 
Bijvoorbeeld aan de Haarweg  
in Tonden. 

–  Het landschap wordt droger. 
Waar nog geen 20 jaar geleden 
de velden in de herfst vaak 
blank stonden, staan nu de 
sloten bijna altijd droog. Je ziet 
steeds vaker gele graslanden en 
 beregeningsmachines.

–  Steeds minder pinksterbloemen in 
de graslanden. Het worden egaal 
groene matten, met soms het geel 
van paardenbloemen.

–  Het lijkt wel of beken langzaam 
dichtgroeien. Dat begint al in  
april. Komt dat door meer mest?  
Of door de droogte? 

–  Het landschap wordt minder 
toegankelijk. Het Waterschap 
bezuinigde en nu groeien paden 
langs sloten en beken dicht.  
Boeren sluiten paden af en ook 
Staatsbosbeheer doet daar in 
Cortenoever aan mee. 
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plaats van het snel af te voeren? Dat kan door in natte perioden 
water vast te houden in natuurgebieden en door beken breder en 
ondieper te maken. Ook een minder intensief bodemgebruik kan 
een bijdrage leveren. Het levert een rijker bodemleven op, waar-
door de bodem water beter vasthoudt. Door deze maatregelen 
kan het landschap sneller herstellen van de gevolgen van extreme 
droogte.
 De biodiversiteit wordt beter bestand tegen klimaatverande-
ring door een dichter netwerk van verbindingen. Verbindingen 
in het agrarisch landschap zijn bijvoorbeeld bloemrijke bermen 
en randen van landbouwpercelen, houtwallen en bosjes. Via deze 
verbindingen kunnen de soorten het leefgebied beter benutten en 
de gevolgen van extreem weer worden beter opgevangen. 
 

Landschap en energietransitie

Onder “energietransitie” verstaan we de vervanging van fossiele 
energie door duurzame energie. Nederland streeft ernaar om in 
2050 alleen nog maar niet-fossiele energie te gebruiken. Als we 
aannemen dat we 50 procent minder energie gebruiken dan we 
nu doen, hoeveel energie moeten we dan in 2050 halen uit zon 
en wind? Voor het halen van het tussentijdse nationale doel van 
50 procent zelfvoorzienend in 2030, zouden er in Brummen in 
10 jaar tijd 36 windmolens of 360 ha zonnevelden (4 procent van 
de oppervlakte van de gemeente) nodig zijn, of een mix van beide. 
Dat is onwaarschijnlijk veel. We mogen hopen dat de huidige 
energie-opwekkers effectiever worden, zodat we er minder nodig 
hebben. We mogen ook hopen dat we onze huizen straks met 
waterstofgas of aardwarmte kunnen verwarmen. Maar of die 
hoop uitkomt is onzeker en we hebben geen tijd om te wachten 
totdat nieuwe technieken ons redden. Dus waar laten we al die 
 wind molens en zonnevelden in ons landschap? 

Wat kunnen we doen in Brummen?
De deelnemers aan het Landschapsgesprek in november 2019 
toonden zich onaangenaam verrast door wat er aan energie- 
opwekkers in ons landschap nodig is. Energie-neutraal worden 
met alleen zonnevelden en windmolens leidt tot een ingrijpende 
en door velen verafschuwde verandering van het Brummense 
 landschap. Maar misschien zit er niet veel anders op. In dat 
geval stellen de deelnemers aan het Landschapsgesprek het 
volgende voor:

1  Beperk de schade aan het landschapsbeeld. Spaar de mooiste 
plekken en leg zonnepanelen op daken en langs de spoorlijn en 
de provinciale weg. 

2  Schade is zoveel mogelijk tijdelijk. Efficiëntere technieken maken 
in de toekomst energieopwekking mogelijk minder ingrijpend. 
Dan kunnen zonneparken weer worden geruimd. Zo kan een 
vergunning worden verleend voor een tijdelijke bestemmings-
wijziging.

3  Zorg voor zoveel mogelijk toegevoegde waarde. Dat kan met 
zonnevelden, want deze bieden ruimte voor biodiversiteit 
en beeldvormende houtwallen. Of voor teelt van voedsel-
gewassen. Of wellicht kan een zonneveld een schakel zijn in 
een  verbindingsnetwerk tussen natuurgebieden. 

4  Kies een schaal van de ingreep die bij het landschap aansluit. 
Grote windmolens en zonneparken passen niet bij het 
 kleinschalige landschap in Brummen. Kies daarom voor 
kleine zonnevelden en kleine windmolens. 

5  Bewoners worden collectief mede-eigenaar of profiteren van  
lokale energie-opwekking, zoals door goedkopere energie 
of doordat er landschappelijke verbeteringen uit worden 
 gefinancierd. Voorkom dat grote spelers van elders de 
zaak overnemen. 

Zonnevelden kunnen ruimte bieden aan bloemrijke graslanden met veel biodiversiteit.

❻
Mega-windmolens 
passen niet bij de schaal 
van ons landschap.

In de box vindt 
u de brochure 
“WaardeVOL 
Brummen”, een 
project waarin het 
landschap wordt 
aangepast aan 
klimaatverandering.
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Landschap en duurzame landbouw

Het is zomer 2019 en weer is het crisis in de Nederlandse land-
bouw. Na de fipronil in kippenstallen, de vogelgriep, de varkens-
pest en de Q-koorts volgt nu de stikstofcrisis. En zoals altijd, 
er zijn alleen verliezers: boeren, de natuur, de maatschappij. 
Het is een uiting van de ontwikkeling naar een intensieve vorm 
van voedsel productie die al een halve eeuw aan de gang is. 
De  melkveehouderij bijvoorbeeld ontwikkelt zich steeds meer 
tot een gespecialiseerde industriële activiteit, met grote stallen, 
omringd door eenvormige graslanden zonder koeien. Melk gaat 
via de zuivelindustrie naar de wereldmarkt, zodat de boer uit beeld 
raakt als degene die jouw voedsel produceert. Deze specialisatie 
op voedsel gaat ten koste van de andere diensten die het landschap 
aan de maatschappij kan bieden. 
 In de maatschappij groeit de overtuiging dat het anders moet. 
Veel landbouwers zeggen groener te willen boeren, maar zitten 
in de klem van de grote spelers in de voedselketen die hen geen 
eerlijke prijs betalen. Niet gek dat steeds meer groepjes mensen 
experimenteren met een ander voedselsysteem. Lokaal, dus zonder 
de grote wereldspelers en met een korte keten tussen boer en 
consument. De boeren krijgen een betere prijs en zijn minder 
afhankelijk van een markt waar ze geen invloed op hebben. En ze 
krijgen meer waardering van de burgers. Hoe mooi zou het zijn 
als de consument van lokaal geteeld voedsel tevens bijdraagt aan 
herstel van het kleinschalige landschap en biodiversiteit. Met als 
extra bonus: gezond voedsel vol mineralen en vitaminen. 

Wat kunnen we doen in Brummen? 
Brummen is een gemeente van melkveehouders. Hoe zorgen 
we voor een veerkrachtige landbouw met een economisch en 
 ecologisch gezonde basis, die wortelt in de Brummense samen-
leving? In Brummen, in aangrenzende gemeenten, en op steeds 
meer plekken in Nederland slaan partijen de handen ineen 
om lokale voedselproductie te koppelen aan lokale vraag. 
Zo zijn er drie biologische bedrijven met winkels: De Meander 
in  Rhienderen, De Nieuwenburg (deels buiten de gemeente, 
in Spankeren) en De Kruytbosch in Hall. Een vaste, zich 
uitbreidende groep bewoners koopt bij deze winkels. 
 Maar voor een effect op het landschap is meer nodig. In 2019 
sloten twee van deze bedrijven een contract voor de levering van 
hun producten aan twee zorginstellingen: Philadelphia en Klein 
Engelenburg. In 2020 startte De Nieuwenburg met levering van 
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Brandrode runderen in de Soerense Broek. Een ras dat zowel vlees als melk levert en minder hoge eisen stelt aan voer. 
De melk levert kaas van zeer hoge kwaliteit. 

lokaal geteelde rogge aan bakkerij Verbeek. En het melkveebedrijf 
van Schoonman levert de melk voor het ijs van banketbakkerij 
Jolink. Landschapsnetwerk Brummen en de gemeente werken 
samen om dit beginnende lokale voedselnetwerk uit te breiden. 
Enerzijds is daarvoor nodig dat landbouwbedrijven een grotere 
diversiteit aan producten gaan aanbieden. Nu produceren de 
meeste bedrijven melk die anoniem verdwijnt via de melkfabriek. 
Wanneer melkveehouders een toekomst kunnen gaan zien in een 
lokale markt met een vraag naar groenten, fruit, noten, vlees en 
zuivel kunnen we stappen gaan maken. Vooral als er initiatieven 
worden genomen om samen te werken, bijvoorbeeld om kaas 
en zuivel te maken. Maar dat gaat alleen gebeuren als er bij de 
 Brummense consument een vraag ontstaat naar deze producten, 
een vraag waar ondernemende boeren op kunnen bouwen. 
Wanneer bijvoorbeeld een groep bewoners die lokale vraag gaat 
organiseren, of melkveehouders gaat helpen om te schakelen 
naar een bedrijf met een diversiteit aan producten. Dan worden 
 Brummense boeren weer onze boeren. 

In de box vindt u 
een brochure over 
het project lokale 
 voedselnetwerken. 
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Een fietstocht in 2030 

Het landschap in Brummen gaat veranderen. Laten we onze 
verbeelding eens aanspreken. Stel dat we in 2030 een fietstocht 
maken van de Veluweflank naar de IJssel in, met het beeld van 
het landschap uit 2020 in ons hoofd. Wat zou ons dan opvallen? 
 Waardoor worden we verrast? 
 We starten bij de bron van de Eerbeekse Beek. De Veluwezone 
stelt ons niet voor verrassingen: het vertrouwde beeld. 
 In Eerbeek valt ons op dat veel openbaar groen en tuinen 
bloemrijker zijn geworden. Er zijn minder tuinen betegeld en de 
bermen zijn veel rijker aan inheemse kruiden zoals wilde peen, 
pastinaak en margriet. Een lust voor het oog! Sommige tuinen zijn 
een paradijs voor wilde bijen. Daken liggen vol met zonne panelen, 
vaak van de nieuwe typen die een hoger rendement halen. 
Ook passeren we diverse zonnevelden. Geen windmolens, zo vlak 
achter de Veluwe leveren die niet zoveel op. 
 We komen in de ontginningszone. Ook hier meer wilde 
bloemen in de bermen. Dankzij het gemeentelijke beheer zijn er 
betere omstandigheden voor wilde bijen en voor de natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups. Waar vroeger mais stond 
voor het vee, zien we nu soms velden met zonnepanelen. Ze vallen 
niet eens heel erg op, omdat er houtwallen omheen zijn geplant 
die inmiddels aardig doorgroeien. Het landschap is er minder 
open door geworden. Door openingen in de houtwallen zien we 
dat tussen de rijen zonnepanelen wilde bloemen groeien. Al die 
 techniek in ons landschap is wel even wennen, maar de rijkdom 
aan biodiversiteit verzacht de pijn. We horen zelfs geelgorzen 
zingen en zien groepjes ringmussen. Leuk dat die er weer zijn, ze 
waren 10 jaar geleden bijna verdwenen. We komen ook langs een 
zonneveld waar schapen grazen. 
  Maisakkers hebben soms ook plaats gemaakt voor graan. 
We zien een roggeveld met bloemrijke randen. We lezen op een 
bord daar dat de oogst wordt afgenomen door de Brummense 
biologische bakkerij Verbeek. Ook zijn er velden met bonen en 
lupine, want de vraag naar plantaardig eiwit is flink toegenomen. 
 Voor we er erg in hebben, rijden we de landgoedzone binnen. 
De afwisseling van loofbossen en weilanden is nog steeds even 
mooi. Maar toch ook hier zonnevelden, kleine weliswaar en met 
voldoende ruimte voor bloemrijke ondergroei. We passeren een 
paar wandelpaden waarvan we het bestaan niet kenden. Ze vallen 
op door de brede zoom met wilde bloemen. Er vliegt een opvallend 
gekleurde vlinder. Is dat misschien een koninginnenpage? 
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Wilde bij
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Rond de Oekense Beek zijn boeren meer met natuur gaan doen 
en dat kun je zien. Een bedrijf dat we ons als melkvee bedrijf 
herinneren, heeft notenbomen en houtsingels met hazelaars 
aangeplant. En op de percelen afwisselend stroken met bessen 
en stroken met erwten en bonen. Toch lopen er ook koeien. 
De producten van deze boerderij worden voor een deel verkocht 
in een winkel in Brummen. Wat verderop lijkt een voedselbos te 
zijn aangeplant, het is nog niet volgroeid. Op een informatiebord 
lezen we dat een groep inwoners van Brummen samen met de 
boer hebben geïnvesteerd. 
 We passeren een beek. Terwijl je vroeger nauwelijks in de 
gaten had dat je een beek overstak, zie je nu al van verre aan de 
begroeiing met elzen en wilgen dat je een beek nadert. Het ooit 
kanaalachtige voorkomen is compleet veranderd. De stroom 
 slingert door de brede beekloop en er zijn ondiepe oevers met 
watertjes. Deze beek houdt het water veel beter vast en dat 
kunnen we in perioden van langdurige droogte goed gebruiken. 
We horen zelfs een ijsvogel. Op een informatiebord lezen we dat er 
weer meer vissoorten in de beek voorkomen, dankzij de vistrappen 
die bij het gemaal aan de rand van de uiterwaard zijn gemaakt. 
 In Oeken zijn een paar woningen voor ouderen bijgebouwd. 
En ook hier een paar kleine zonnevelden. Maar verder is het 
karakter van het dorp zoals we ons dat herinneren. 

We versnellen ons tempo, want veel tijd hebben we niet meer 
en we willen toch nog even de uiterwaard zien. We passeren de 
provinciale weg, die is omzoomd met zonnevelden. Geen wind-
molens. In het landschap van Cortenoever veel meer houtwallen 
en langs het fietspad opvallend veel bloemrijke bermen en 
akkerranden. Het zoemt van de insecten. Het landschap is hier 
 omgetoverd in een patrijzenlandschap. En het leeft veel meer dan 
vroeger. Er vliegt een steenuil uit een oude es. Een fijn slot van 
onze fietstocht. 
 
 

INTERVIEWS

MARIJE VERBEECK

Steenuil

IJsvogel
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De ambivalentie  
is groot

De kijk van Thies van der Linde op de vernatting van Broek

Thies van der Linde (Heeten, 1982) woont met 
zijn gezin in een mooi opgeknapt  boerderijtje 
uit 1896. Het ligt op een laag stuk in de 
 landgoederenzone in Broek. De aangelegde 
tuin met bijzondere bomen en struiken is goed 
 gedraineerd. Dat moest wel, want ’s winters kan 
het behoorlijk drassig worden. Om die reden was 
het tot anderhalve eeuw terug zelfs niet moge-
lijk hier te wonen. Door de jaren heen werd door 
kanalisering en drainage het water steeds sneller 
afgevoerd. Het land droogde op en waar dat 
eerst niet kon, kwam bewoning en intensievere 
landbouw. Anno 2020 echter, stond de sloot die 
langs de tuin loopt maandenlang droog. Net als 
de Rhienderense beek vlakbij.

‘Mijn vriendin en ik zijn allebei opgegroeid in 
een klein dorp met flink wat ruimte om ons heen. 
Na onze studiejaren wilden we graag de stad 
weer uit. We zochten een woonplek binnen de 
afstandsmarges van onze banen. Op dit plekje in 
Broek kwam alles samen. Een mooi boerderijtje, 
ruimte er omheen en een tuin waar echt wat mee 
kan. In 2012 zijn we hier komen wonen. 
 We wonen hier fantastisch. De edelherten 
lopen in het vroege voorjaar dwars door onze 
tuin. We genieten van alle vogels en vlinders. 
Ons erf grenst aan een gebied van Natuurmonu-
menten en wij hebben een vrij uitzicht op een 
weiland waar alleen gehooid wordt. De afgelopen 
jaren hebben we hard gewerkt aan de tuinaanleg 
met bijzondere bomen en struiken. Er staan 
bijvoorbeeld papieresdoorns, een rode varen-
beuk en druipvrije lindes, die toch aantrekkelijk 
zijn voor bijen. Dat vind ik leuk en dat is voor mij 
een belangrijke reden om hier te wonen.

We hebben de sloot langs ons huis laten welven, 
waardoor het water in de winter in inhammen 
in de tuin komt te staan. Dat maakt de tuin 
natuurlijker. Voor een goede inpassing in het 
landschap hebben we een landschapsarchitect 
bij het basisontwerp betrokken. De beplanting, 
waaronder bomen, is passend bij de bestaande 

situatie. Er zijn natuurlijk bomen die beter tegen 
veel vocht kunnen, maar dat beperkt de soort-
keuze behoorlijk. 

Een overval
In het najaar van 2017 organiseerden het Water-
schap Vallei & Veluwe, Natuurmonumenten, de 
Provincie Gelderland en de gemeente Brummen 
een informatiebijeenkomst voor inwoners van 
Broek. Het project WaardeVOL Brummen werd 
gepresenteerd: de vernatting van 1370 hectare 
in de landgoederenzone. Het gaat om de stroom-
gebieden van de Rhienderense en de Oekense 
beek vanaf Hall naar het oosten en de Haarsloot 
bij landgoed Voorstonden. Een  landschappelijk 
uniek gebied, zelfs Europees gezien, dat mede 
vanwege de klimaatverandering dreigt uit te 
drogen. Het plan was al aardig uitgewerkt. 
Het was min of meer een mededeling dat het 
grondwaterpeil omhoog moest, wel twintig tot 
dertig centimeter. En de beken moesten verbreed 
worden en meer gaan meanderen. 
 Voor de bewoners was het een overval. 
Broek is nat. De tuinen staan in de winter soms 
blank. Verf laat soms van muren los. Boeren 
kunnen niet altijd het land op, vanwege de 
 drassigheid. Het idee dat het nog natter zou 
worden, viel helemaal niet goed.
 Een tweede bijeenkomst maakte de verhou-
ding er niet beter op, om het nog voorzichtig te 
formuleren. Het gevoel bij bewoners en land-
bouwers bleef bestaan dat in deze plannen 
de natuur voorrang kreeg boven de mens, die 
met bewoning en landbouw ook in het gebied 
leeft. Ik heb toen ingebracht dat je niet zomaar 
voorbij kunt gaan aan de mensen in het gebied 
en pleitte voor een gemeenschappelijk gedragen 
probleemidentificatie. De mening van de bewo-
ners en de boeren zou ook meegewogen moeten 
worden. Het probleem is niet alleen het klimaat, 
met bijbehorende droogte in de zomer en soms 
juist wateroverlast. Als bewoners zitten we al 
met natte voeten. Dat perspectief was helemaal 
buiten beschouwing gelaten. 

Schimmel, verzakking en dazen
In juli 2020 lag er een conceptontwerp klaar. 
Consensus over dit onderwerp vanuit de 
verschillende perspectieven ontstaat alleen door 
samen aan het ontwerp te werken. De verschil-
lende belangen lijken elkaar te bijten. Als je van 
natuur en klimaat uitgaat, wat ik heel belangrijk 
vind, is het echt een goed plan. De wereld warmt 
op. Er komen steeds meer extremen, met lange, 
heel droge perioden, afgewisseld met hoosbuien, 
waarbij in korte tijd veel water valt. Met name 
de droogte is bedreigend voor Broek. Specifieke 
soorten, zoals de kamsalamander, worden hier 
met uitsterven bedreigd. We zullen wat moeten 
doen. Het plan biedt natuurlijk ook kansen. 
Als de rechte, kanaalachtige sloten weer gaan 
 meanderen, zou dat heel mooi zijn.
 Maar onze eigen woning, die wat lager staat, 
loopt risico. De fundamenten komen wellicht 
lange tijd onder water te staan, dat geeft vocht-
schade of de boel gaat verzakken. Er staan hier 
in de directe omgeving mooie hoge beuken. 
Die kunnen niet goed tegen wisselende grond-
waterstanden, dus als je in een keer het peil 
verhoogt, dan raak je die misschien kwijt. Als je 
doel is om hier een moerasbos aan te leggen met 
natte graslanden, dan win je aan biodiversiteit 
maar verlies je tegelijkertijd andere elementen, 
die ook natuur zijn, zoals die oude bomen. 
Ik vrees voor het leven van de honderdjarige beuk 

naast mijn huis, zie in gedachten mijn tuin over-
stromen en mijn huis verzakken en onze zomers 
verziekt worden door regendazen, die dol zijn op 
vochtigheid en begroeiing.
 Een groot deel van het projectgebied is ook 
aangemerkt als Natura 2000 gebied. Het land 
naast ons huis staat als nat zoekgebied slenk 
ingetekend. Daar mogen wat mij betreft geen 
poeltjes en kuilen komen waar water langere tijd 
in blijft stilstaan. Een waar paradijs voor muggen 
en dazen. De afgelopen gortdroge zomers 
merkten we juist een afname van dazen. 
 WaardeVOL Brummen kan dus óók schade 
aanrichten en in het plan zou die schade voor-
komen moeten worden. Bewoners willen graag 
weten wat het plan concreet voor hun woonplek 
betekent. Tegelijkertijd zie ik als natuurlief-
hebber, want dat ben ik ook, dat de sloten en 
beken maandenlang droog staan. Wat zonde! 
De ambivalentie is groot. Er is maar één oplos-
sing en dat is met elkaar in gesprek blijven voor 
verdere concretisering van het plan. Ik merk 
vanuit de regiegroep dat de verschillende 
partijen hier ook echt voor gaan. 
 Kwaad worden heeft geen zin. De verdroging 
merken we allemaal en we moeten er wat mee, 
zonder natuur komen we er niet. Ik probeer 
voortdurend om niet alleen vanuit mezelf te 
denken, dat is niet meer van deze tijd. Denken 
vanuit je eigen privéperspectief is op zijn 
retour. Ik zie dat de nieuwe generatie die nu in 
de studiebanken zit, echt meer bezig is met 
de vraag in welke wereld we leven, al moet nog 
blijken hoe dat zich verder ontwikkelt. Alleen 
financieel gewin nastreven is passé. Het gaat om 
duurzaamheid en maatschappelijke bijdragen. 
Ook de gelukscomponent van de mensen is 
tegenwoordig onderdeel van de bedrijfsvoering, 
ook in de besturen en de directies, daar waar de 
richting bepaald wordt. Aanvankelijk alleen voor 
de bühne, maar het wordt steeds meer intrinsiek. 
Het staat overal op de agenda. Althans, dat is 
mijn visie.’

Een broek is een laaggelegen gebied dat nat blijft door kwel 
(opwellend grondwater). Het kan ook een laaggelegen gebied 
langs een rivier of beek zijn, dat regelmatig overstroomt en 
’s winters vaak langere tijd onder water staat. Een broek kan 
variëren van een moerassig stuk veengrond tot uitgestrekte 
uiterwaarden. Veel broeklanden zijn ongeschikt voor agrarische 
doeleinden omdat ze te nat zijn. Sommige stukken broekland 
kunnen worden begraasd in de drogere perioden. Een sterk 
begroeid stuk broekland wordt broekbos genoemd. Hier kan 
bosbouw plaatsvinden, hoewel nauwelijks machines kunnen 
worden ingezet, omdat die zouden wegzinken in de drassige 
bodem. (bron: Wikipedia, bewerkt MV)

Daarna ontstond de regiegroep, waarin alle 
belanghebbende partijen een plek kregen. 
De bewonersbelangengroep, LTO, provincie, 
Natuurmonumenten, gemeente, waterschap, 
het Landschapsnetwerk Brummen en twee 
bewoners uit het gebied, onderwie ikzelf. 
Deze groep is sindsdien constant bezig met 
het proces. Iedereen moet zijn zegje kunnen 
doen en er moet geluisterd worden. Wat zijn de 
uitdagingen, opgaven of problemen? Dat levert 
een gemeenschappelijke probleemdefinitie op. 
Wat zijn de uitgangspunten waarbinnen je een 
plan ontwerpt? Dan pas komen de plannen zelf. 
En daarna komt de uitwerking op details. 
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We willen zo verantwoord 
 mogelijk voedsel produceren

De tuindersidealen van Ruben Staar en Lea Jacobs

Lea Jacobs (Gilze-Rijen, 1999) en Ruben Staar 
(Rotterdam, 1998) voltooiden allebei een 
 opleiding in biologisch-dynamische landbouw. 
Ze zijn in het voorjaar van 2020 toegetreden tot 
Vof de Meander in Rhienderen, een bd-tuinderij 
die al bestaat sinds eind jaren veertig van de 
vorige eeuw. Er worden zeker honderd verschil-
lende gewassen geteeld. De afzet is voor vijfen-
negentig procent lokaal en de financiering loopt 
via leningen van sympathisanten. Wat bezielt 
zulke jonge mensen om te kiezen voor een leven 
van hard werken en niet per se veel verdienen? 

Ruben: ‘Boer zijn betekent dat je zo verantwoord 
mogelijk voedsel voor mensen produceert. 
We zijn gemotiveerd voor het dynamische, 
biologisch alleen is niet genoeg. Het betekent 
niet dat we alle aanwijzingen van Rudolf Steiner 
strikt opvolgen, het is meer de denkrichting, de 
mindset die ons aanspreekt. Het verschil tussen 
biologisch en bd is heel kort door de bocht: een 
bioboer mag niet met chemische middelen 
spuiten, dus hij moet daar een oplossing voor 
vinden, bijvoorbeeld een middel waar hij wel mee 
mag spuiten. Het dynamische gaat verder, dat 
gaat uit van een systeem van leven waarbij alles 
verband heeft met elkaar. Als bd-boer moeten we 
juist met die samenhang bezig gaan. 
 Voor ons is het belangrijk dat de natuur erin 
betrokken wordt, daar is in de reguliere land-
bouw maar nauwelijks plek voor. Een veld met 
alleen mais erop trekt ons niet aan. Het moet er 
ook mooi uitzien en dieren en andere insecten 
hebben ook een plek nodig. Er bestaan ook 
beesten die je niet wilt hebben, de colorado-
kevers bijvoorbeeld. En hazen. Die vreten alles, 
vooral als er niet zo bijster veel anders is. Ik heb 
er wel begrip voor. Maar zij hebben niet veel 
begrip voor ons. In het verleden is op de Meander 
het focus op het landschap al hoog geweest. 
Op het bedrijf zijn veel hagen aangeplant. Het is 
natuurlijk nooit klaar, want een landschap is 
altijd in beweging, maar we hoeven ons er voor-
lopig niet op te storten. 

We zijn allebei in de stad opgegroeid. Het heeft 
voordelen om niet van boerenafkomst te zijn. 
Voor ons bestaan er geen  boerentradities waar 
we in zouden kunnen blijven hangen. Het slechte 
argument: mijn vader deed dat zo, kunnen wij 
niet gebruiken. Wij komen met onze idealen 
en springen in dit bedrijf. Het zou heel anders 
zijn geweest als we het bedrijf van onze ouders 
hadden overgenomen. We willen natuurlijk niet 
álles anders doen, maar we willen de keuzes 
kunnen maken die bij ons passen. 
 Elk boerenbedrijf groeit en ontwikkelt zich 
volgens de logica van het moment. Wij als 
nieuwkomers voelen geen nostalgie voor die 
keuzen en met het oog op vooruitgang en 
groei zijn sommige dingen minder handig. 
Wij hebben wel een paar wensen: we willen wat 
meer mechaniseren, dat zou betekenen dat we 
plantafstanden en breedte van paden zouden 
willen wijzigen. We zouden ook graag meer 
dieren willen houden, Lea wil varkens op het 
bedrijf. Die zouden misschien ook de kweek, die 
werkelijk overal zit, wat in toom kunnen houden. 
En de schuur, die kan niet worden uitgebreid. 
Met de dertig groente pakketten van destijds 
werkte het nog wel, maar de zeventig pakketten 
die we nu hebben, passen nog maar nét in de 
koeling. Dus daar moet een oplossing voor 
gevonden worden. 

Lokale en groeiende afzet
Al vanaf 2019, maar vooral sinds de Corona- 
uitbraak, is de afzet flink gegroeid. Dat geldt 
trouwens voor de hele bio-branche. Ook de 
groenteabonnementen groeien gestaag. Dat is 
de meest ideale vorm van afzet voor de tuinder, 
want je kunt grotere hoeveelheden van iets 
telen en die in één keer oogsten. Je kunt ook wat 
 experimenteren met gewaagdere soorten, een 
bijzondere tomaat bijvoorbeeld, die mensen uit 
zichzelf misschien niet zo snel zouden kopen. 
Of bijvoorbeeld paarse koolrabi, die hadden we 
bij een plantenkweker besteld, dachten we, 
maar het was koolraap. We vonden het er al 
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raar uitzien. Maar goed, het was al geplant, dus 
lieten we het staan. Het bleek heel lekker te zijn 
en het kwam in de pakketten met een recept. 
Een foutje werd een succes. Zonder groente-
pakketten waren we er niet zo makkelijk vanaf 
gekomen. Hoewel… in het voorjaar van 2020 
hadden we de hele kas vol geplant. Toen dat 
klaar was, vroegen we ons af hoe we dat allemaal 
in vredesnaam kwijt zouden raken. Op papier 
hadden we uitgerekend: vijf bakken paksoi. Dat is 
echt wel héél véél paksoi! Maar het was weg 
voor we het wisten! Dat is tof, om te merken dat 
je op een bedrijf zit met zoveel klandizie. Bijna 
alles wordt lokaal afgezet. Het gaat naar de eigen 
winkel en naar onze groenteabonnementen, naar 
biologische winkels in Zutphen en Dieren, naar 
collega-telers met een boerderijwinkel in Voorst. 
Verder leveren we aan Philadelphia, waar de 
mensen als dagbesteding de groenten wassen 
en snijden, om het door te leveren aan de koks 
van Klein Engelenburg. Dat is toch prachtig! 
De nieuwe eigenaar van het Kromhout, het 
restaurant op het Marktplein in Brummen, neemt 
ook van ons af. Het minst lokaal is een handelaar 
die op de boerenmarkt in Enschede en Utrecht 
staat. En het enige dat naar de biologische 
 groothandel gaat, zijn onze oerkomkommers.’ 
 Lea: ‘Boer zijn betekent voor mij iets goeds 
doen om de wereld vooruit te helpen. Iedereen 
moet eten, dat is dus belangrijk. Daarnaast 
is de planeet heel belangrijk. In de landbouw 
komt zorg voor de mens en voor de planeet 
samen. Bovendien ben ik niet in de wieg gelegd 
voor politiek, maar voor hard werken met mijn 
handen, dus kan ik dat maar het beste doen. 
Het is een betrokkenheid die heel ver gaat. 
Tomaten, dat zijn een beetje mijn kinderen! Het is 
een soort onkruid, ze overleven alles, zijn niet van 
die mieperds, zoals komkommers. Maar je moet 
ze wel goed verzorgen, we zaaien ze zelf, zetten 
ze onder een lamp, dan verpotten, dan weer 
verpotten, dan uitplanten. Ze moeten omhoog, 
dat willen ze niet, je moet ze vastbinden. En dan 
groeien, groeien, groeien. En dan komt de eerste 
rijpe tomaat. Dan ben ik zo trots op ze!
 Sommige mensen vragen zich af waarom we 
geen kant en klare tomatenplanten kopen. Dat is 
omdat we bepaalde rassen willen en vooral: 
zaadvaste rassen, maar die zijn als plant niet te 
krijgen. Zaadvast is het tegenovergestelde van 
een hybride ras, dat is ontstaan door kruising 
van twee lijnen. Hybriden hebben een hoge 
opbrengst, zijn uniform van grootte, vorm, kleur 
en groeisnelheid. Zaadvaste rassen geven een 
grilliger en verrassender oogst. Dat vinden we 
op de Meander nou net leuk, want in de winkel 
zijn er altijd mensen die een grote of juist een 
kleinere tomaat of paprika willen. En ze zijn ook 
duidelijk lekkerder. Veredeling is natuurlijk prima. 
Dat is een proces waarbij geduld en kundigheid 

een grote rol spelen en waarbij de plant ‘zichzelf 
blijft’. Tegenwoordig is er gentechnologie, dat is 
weliswaar in Europa voor menselijke consumptie 
verboden, maar bij de hybriden die tegenwoordig 
aangeboden worden is er een grijs gebied 
ontstaan. De planten worden gemanipuleerd, 
op verschillende manieren. Er wordt wat aan 
de genen ‘gekieteld’, voor ons reden om dit zaad 
niet te willen. Plantenkwekers bieden weliswaar 
biologisch geteelde planten aan, maar die zijn 
dan toch vaak van hybride zaad, je ontkomt er 
ook niet altijd aan. Het is een gevoelsding, je ziet 
er niets geks aan. Maar zo’n plant krijgt niet zijn 
hele proces, veel hybriden zijn steriel: ze kunnen 
zich niet voortplanten, dat is een heel stuk van 
hun levenscyclus. Naar ons idee heeft dat invloed 
op de innerlijke kwaliteit van de groente, op de 
levenskracht ervan. 
 Het is gewoon een keuze die je maakt. Je moet 
niet gaan nadenken: kan dit uit? Want zelf 
opkweken is duurder. Maar als het februari is, 
dan heb je niet zo bijster veel anders te doen dan 
paprika’s opkweken.

Er is een grote saamhorigheid hier. De Meander 
is een open bedrijf en de klanten zijn enorm 
betrokken. Marrie, die hier al dertig jaar woont 
en werkt, kent iedereen, echt élke klant. 
Wij proberen die goede verstand houding 
natuurlijk in stand te houden en wie weet nog 
te versterken. De mensen moeten ons nog 
leren kennen. Ik ben begonnen de nieuwsbrief 
te schrijven, ook een manier om contact met 
klanten te krijgen. 
 De eigendomsconstructie met Stichting 
het Anker maakt het voor ons als jonge boeren 
goed mogelijk om in dit bedrijf in te stromen 
en het over te nemen, zonder dat daar hele 
 ingewikkelde pachtcontracten of leningen bij de 
bank bij komen kijken. Daarnaast vinden we het 
idee van vrije grond en het wederopbouwen van 
een landschap met meer natuurelementen erg 
mooi en ook belangrijk. 
 Wij zien het boerenvak als een levensstijl en 
een boerenbedrijf als een levensproject, waar we 
altijd van kunnen blijven leren.’

De vraag is: van wie  
is het  landschap?

De energietransitie van Mirjam ten Hove

Mirjam ten Hove (1961, Ammerzoden) woont in 
het buitengebied van Hall. Ze is bouwtechnisch 
geschoold met als specialisatie verduurzamen 
van monumentale panden. Ze neemt vooral 
agrarisch erfgoed onderhanden en maakt 
deze gebouwen energieneutraal. Ze vindt het 
onbegrijpelijk dat de energietransitie voor 
veel mensen een ver-van-mijn-bed-show is. 
Zij hebben niet in de gaten dat die al is begonnen. 
We kunnen wegkijken en anderen voor ons 
laten beslissen, of ervoor kiezen om zelf de regie 
te pakken. Dat is naar haar idee hard nodig, 
want voor het landschap staan nog meer grote 
 veranderingen op de agenda. De energietransitie 
is er slechts een van. 

‘Die opgave is enorm! In het nationale Klimaat-
akkoord staat dat we in 2030 49 procent 
minder CO₂ mogen uitstoten. Dat betekent dat 

we veel meer energie van zon en wind moeten 
gaan opwekken. Hoe dat precies moet, wordt 
regionaal uitgewerkt. 
 Brummen vormt samen met de gemeenten 
Apeldoorn, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, 
Voorst en Zutphen de Cleantechregio. Met allerlei 
maatschappelijke organisaties, bedrijven en 
overheden heeft men een concept Regionale 
Energie Strategie (RES) opgesteld. Hierin staat 
hoeveel zon- en windenergie de Cleantechregio 
in de periode tot 2030 moet gaan opwekken 
en welke mogelijkheden men ziet voor zon- en 
windenergie na 2030, want in 2050 moeten we 
honderd procent energieneutraal zijn. 
Concreet: voor het verbruik in de gemeente 
Brummen voor 2030 geldt een opgave van 
720 TJ*. Dat zijn ongeveer 36 windmolens of 
360 hectare zonnepanelen of een combinatie 
daarvan. 
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Voor 2050 is de opgave 1440 TJ. Een verdubbe-
ling van 2030, dus ongeveer 72 windmolens of 
720 hectare zonnepanelen of een combinatie 
daarvan. (Bron: adviesbureau Overmorgen) 
 In juli 2021 wordt de definitieve RES aan het 
rijk aangeboden. Wie bepaalt hoe dat er allemaal 
uit moet gaan zien? De vraag is: van wie is het 
landschap? Natuurlijk heb je eigendommen en 
regels voor grondgebruik, tegelijk vind ik dat het 
gebied van alle inwoners samen is. Niet iedereen 
heeft er interesse voor. Dat is prima, maar het 
moet niet zo gaan als met Het Halfvasten, een 
monumentale boerderij in Cortenoever, die 
gesloopt werd en waar iedereen zo’n beetje 
door werd overvallen. Dus laat je horen, bemoei 
je ertegenaan, bedenk samen met anderen in 
jouw buurt of straat wat je waardevol vindt in 
het landschap. Het Nederlandse landschap is 
altijd aan verandering onderhevig geweest, kijk 
maar naar oude kaarten. Elke generatie heeft 
zijn sporen achtergelaten. Wat moeten we 
vooral behouden en als er energie moet worden 
 opgewekt, waar doen we dat dan? 

Energie opwekken met je straat
In de Vosstraat hebben we nog ‘een buurt’. 
De sociale cohesie is weliswaar minder dan 
vroeger, maar als je het even aanraakt, dan is 
het er weer.
 De straat of buurt waarin je woont is een 
goede graadmeter om als voorbeeld te nemen 
voor wat de energietransitie nou eigenlijk 
inhoudt. Bereken eens wat het betekent voor 
jouw straat als je al jullie energie zelf zou 
opwekken. Duurzaam, dus niet alleen het huidige 
stroomverbruik, maar ook iedereen van het gas 
af. Met zonnepanelen op de dakvlakken van de 
woningen alleen kom je er dan niet. Misschien 
zijn er boeren of bedrijven in de buurt die veel 
energie gebruiken, maar wellicht hebben die ook 
meer ruimte. Misschien wil een van hen wel een 
windmolen op zijn land? Je kunt er een spel van 
maken. Wat je nodig hebt is een plattegrond van 
de straat met daarop alle woningen en bedrijven. 
Uit de berekening die je hebt gemaakt volgt 
hoeveel windmolens en/of zonnepanelen er 
nodig zijn. Speel het spel bijvoorbeeld tijdens de 
buurtbarbecue. Pak die virtuele windmolen op 
en zet hem in je achtertuin of in de tuin van de 
buren. Praat er samen over. Wie weet komt er een 
energieneutrale buurt uit voort.
 Mijn ervaring is dat mensen heel verschillend 
reageren op het onderwerp. Sommigen willen 
het er niet eens over hebben. Ze vinden energie-
transitie zo’n groot en abstract probleem, dat 
ze ertegenop zien om zich erin te verdiepen en 
zich niet realiseren dat ze zelf ook oplossingen 
kunnen bedenken.
Anderen hebben wel interesse, maar vinden 
het te idealistisch, of te duur, of de uitkomst te 

onzeker. Ik zou tegen die mensen willen zeggen 
dat we de RES nog wel even kunnen ontkennen, 
maar dan worden we heel snel door de feiten 
ingehaald. We kunnen van de nood een deugd 
maken. Hoe kunnen we de energietransitie zo 
doorvoeren dat het ons ook nog wat oplevert? 
Als je met je straat je eigen energie opwekt, 
bepaal je ook de prijs daarvan en kun je van de 
opbrengsten straks een lang gekoesterde buurt-
wens in vervulling laten gaan. Je hebt dan niet 
alleen de lasten maar ook de lusten. Wanneer 
we niet zelf de regie nemen en het overlaten aan 
grote investeerders, strijken die straks de winst 
op. Gelukkig is er ook een flink aantal mensen 
dat er wél al over nadenkt en bereid is om 
dingen uit te proberen. Je hebt elkaar nodig voor 
 oplossingen, je moet gelijkgestemden vinden. 

‘Hoe kunnen we de energie
transitie zo doorvoeren dat het 
ons ook nog wat oplevert?’

BrummenEnergie
Als je op dit gebied een eerste stap wilt 
maken kun je afnemer of lid worden van 
 BrummenEnergie. Ik ben er zelf als  vrijwilliger 
bij betrokken. Deze energiecoöperatie is in 
2013 opgericht door een groep bewoners. 
Het doel is: lokaal duurzame energie opwekken 
en leveren aan de inwoners en ondernemers in 
de gemeente Brummen. Ook adviseren ze bij 
het verduurzamen van woningen of bedrijven 
en bij de opwek van duurzame energie op 
eigen huis, bedrijf, straat, buurt of wijk. Ze zijn 
 onafhankelijk van grote energiebedrijven en 
niet op winst gericht. 
 De gezamenlijke panelen op het dak van de 
IJsselruiters in Brummen, het zonnepark op de 
Doonweg in Eerbeek en het geplande zonnepark 
op de Elzenbosweg langs de N348 zijn enkele 
voorbeeldprojecten. Hoe meer leden, hoe meer 
projecten ze kunnen realiseren. Bij alles wat 
BrummenEnergie doet, wordt gewerkt vanuit en 
met de lokale gemeenschap, steeds op zoek naar 
het gezamenlijk belang. De winst die gemaakt 
wordt vloeit terug naar de Brummense gemeen-
schap, waarbij de leden van de coöperatie 
bepalen hoe dat gebeurt. 
 Bij het zonnepark De Lende in Hall ligt het 
naar mijn idee toch wat anders. De opbrengst 
komt uitsluitend ten goede aan de landeigenaar, 
terwijl iedereen er tegenaan moet kijken. Vooral 
de grootschaligheid van dat project wekt weer-
stand op. Het wordt een zonnepark van bijna 
dertig hectare. Het terrein krijgt de uitstraling 
van een industriegebied. Een van de voor-

waarden die de Gemeente Brummen had gesteld 
was dat Het Gelders Genootschap de cultuur-
historische inpassing in het gebied zou moeten 
goedkeuren. Deze goedkeuring is er gekomen, 
maar hoe men tot die conclusie kwam? 
 Waarom leggen we niet eerst alle grote daken 
van loodsen op de industriegebieden vol? 
Het Burgersterrein in Eerbeek, waar een logis-
tiek centrum is gesloopt en waar nu een nieuw 
logistiek centrum komt, daar zouden we toch 
op zijn minst zonnepanelen kunnen plaatsen 
of misschien zelfs een windmolen? Laten we 
sowieso alle nieuwbouw binnen de gemeente 
Brummen energieneutraal maken. Maar nee, 
iedereen vindt dat de energietransitie in het 
buitengebied moet worden gerealiseerd. 
 Dan zeg ik: Oké, op de Imbosch zetten we 
een windmolenparkje. Niet omdat dit per se een 
goed idee is, maar om vastgeroeste ideeën los te 
trekken. We moeten met een blanco geest naar 
mogelijkheden kijken. Een windmolen wordt 
als een complete ramp ervaren, maar zet die 
weerstand nou eens heel even weg. We hebben 
met elkaar die opgave, dus je moet bedenken: 
wat wil je wél? En dan kan het zijn dat die ene 
forse, moderne windmolen je veel beter ligt 
dan die tweeëntwintig hectare zonnepanelen 
die dezelfde hoeveelheid stroom produceren. 
 Overigens hebben we ze allebei nodig. Molens 
leveren energie wanneer het waait en zonne-
panelen wanneer de zon schijnt. 

De Derde Kamer
Tenslotte kun je je afvragen: moet dat wel, die 
RES? Kunnen we niet minder energie gebruiken? 
Natuurlijk kan dat, er valt nog heel wat te winnen 
wanneer we kijken naar energieverspilling. 
In veel huishoudens werken apparaten tegen 
elkaar in, of worden ondeskundig gebruikt. 
Maar vooral bedrijfsmatig wordt veel energie 
verspild. Dat is te verklaren omdat grote energie-
verbruikers veel minder hoeven te betalen voor 
energie, waardoor de prikkel om te besparen 
kleiner is. Dat is heel onterecht.
 Ik ben ervan overtuigd dat ons gedrag pas 
echt gaat veranderen wanneer we als  consument 
de verborgen milieukosten van producten gaan 
betalen; de kosten van wieg tot graf. Dat wil 
zeggen de kosten voor winning van de  benodigde 
grondstoffen, productie, transport, gebruik 
tot en met de afvalverwerking van producten. 
Producten zullen dan veel duurzamer worden. 
Maar er is geen kabinet dat het aandurft om zulke 
onpopulaire maatregelen te treffen, want die 
denken in korte termijn: die van een regerings-
periode. Om de problemen op te lossen moet je 
denken in lange termijn, in generaties. Ook de 
energietransitie kan niet in vier jaar. Dit pleit voor 
een club wijze mensen die maatregelen voorstelt 
voor langere termijn. Een Derde Kamer.’

*TJ = tera-joule 1 TJ komt overeen met circa 278.000 kWh of met 
31.600 m3 aardgas
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Hommelstraat 1 in Empe is sinds december 2018 
in bezit van Ferdi Bouwman (1979, Apeldoorn) 
en Jasmijn van Buul (1979, Nuenen). Achter de 
markante, wat vervallen boerderij is met een 
aarden wal een besloten tuin gecreëerd, met 
veel bloemen, een moestuin en een kippenhok. 
Verderop staat een piepjonge gemengde 
 hoogstamfruitboomgaard. De aaneengesloten 
5.3 hectare om de boerderij bestaat anno 2020 
nog uit grasland, al is het wel duidelijk kruiden-
rijker dan gemiddeld grasland. Langs alle 
buitenranden wordt het land begrensd door net 
aangeplante houtsingels. Verspreid tussen de 
percelen staan overal bomen en struiken geplant. 
 Hier groeit een aantrekkelijk landschap, hoe is 
het hier over twintig jaar? Als het aan Jasmijn en 
Ferdi ligt, staat hier dan een biologisch gemengd 
bedrijf. Een landgoedachtige boerderij waar 
het stikt van leven in alle singels, hagen, het 
voedselbos en de loofhoutbosjes. Een plek waar 
meer dan gemiddeld menselijke bedrijvigheid is 
en waar ecologie, duurzame voedselproductie 
en schoonheid in een natuurlijk evenwicht bij 
elkaar komen. 

Jasmijn: ‘Ferdi is boom- en landschaps verzorger 
met een eigen bedrijf en ik ben geestelijk 
verzorger in de psychiatrie. Op basis van deze 
inkomens kwam de wens om met onze drie 
kinderen in het buitengebied te gaan wonen 
in zicht. Toen dít te koop kwam, notabene met 
5.3 hectare aaneengesloten land eromheen, 
wisten we direct, dit willen we, hier kunnen we 
ons héle ideaal verwezenlijken. Dat betekent 
voedsel verbouwen van hier voor hier, voor de 
lokale markt, zonder kunstmest of bestrijdings-
middelen en natuur-inclusief. Met andere 
woorden: zonder moeder aarde uit te putten, 
maar samen met moeder aarde werken naar een 
vitale aarde en alle leven daarop. 
 Maar we hadden niet genoeg geld. Een crowd-
fundingsactie dan maar? Nee heb je, ja kun je 
krijgen. Het geld kwam van onverwachte kanten, 
ook van mensen die we helemaal niet kenden. 

Binnen twee weken was er genoeg om de koop te 
kunnen sluiten. Het was hartverwarmend om te 
merken dat zoveel mensen ons ideaal delen en 
bereid zijn daaraan bij te dragen door ons geld te 
lenen.’ 
 Ferdi: ‘Om te beginnen hebben we honderden 
meters gevarieerde singels aangelegd. Ongeveer 
honderdvijftig boom- en struiksoorten, waar-
onder veel voedselproducerende voor mens en 
dier, zoals walnoot, hazelnoot, mirabel, vlier, 
sleedoorn, kastanje, pruim, kers, linde,  framboos, 
honingbes, zuurbes, duindoorn, cranberry, 
Gelderse roos enzovoorts. Daarnaast bomen voor 
bouwhout, hakhout en brandhout, zoals kers, 
iep, linde, acacia, beuk, vuilboom, Spaanse aak, 
berk, els, lariks, fijnspar, douglas. Wij gebruiken 
nu het hout dat anderen geplant hebben, dus wij 
planten voor volgende generaties. Alle soorten 
dragen op hun manier en op korte termijn bij 
aan biodiversiteit. In de toekomst willen we 
hier uit gaan oogsten. Hoe het er in de praktijk 
precies gaat uitzien, moeten we nog ontdekken. 
Een hoogstamboomgaard, met een meidoorn-
haag eromheen die we willen gaan vlechten, 
dat is óók nog een stukje cultuurhistorie. 
 Bijenhouden staat ook nog op de verlanglijst, ach 
je kunt zóveel doen. We willen op zoveel moge-
lijk onderdelen plussen halen. Op het gebied 
van ecologie, landschap, energie, productie 
van gezond voedsel en sociaal. Meino Smit, een 
biologisch werkende akkerbouwer, inspireert 
ons. Hij promoveerde in 2018 aan de univer-
siteit van Wageningen. In zijn proefschrift: De 
duurzaamheid van de Nederlandse landbouw 
in 1950, 2015 en 2040 rekent hij voor dat we 
steeds inefficiënter werken in de landbouw. 
Er gaat meer energie in dan dat er in de vorm van 
opbrengst uitkomt. We moeten toewerken naar 
veel minder gebruik van fossiele brandstoffen 
en meer handwerk. Dan heb je vanzelf minder 
werkloosheid, stress en overgewicht. Daarbij 
willen we het landschap vooral kleinschalig en 
gevarieerd houden en zoveel mogelijk levende 
wezens een plek geven.’

Jasmijn: ‘De eerste twee jaar hebben we het 
grasland verpacht aan een biologische boer. 
Hij schakelt het land om naar biologisch en wij 
hebben er even wat inkomsten van en kunnen 
ons richten op de aanplant van hagen en bos 
en het herstel van de boerderij. Die is uit 1862 
en verkeert in slechte staat. Platschuiven was 
goedkoper geweest, maar zoiets moois krijg je 
niet met nieuwbouw. Omdat we allebei buiten 
de deur werken, kunnen we onszelf voorlopig 
 subsidiëren. We werken meer dan honderd 
procent en rijk worden we er niet van, maar we 
hebben er plezier in.’

‘Is het erg dat er enkele 
 zeldzame soorten uitsterven?’

Akkerranden van vijf meter breed
Ferdi: ‘We zijn volop bezig te ontdekken welke 
soorten gedijen op deze grond en wat econo-
misch haalbaar is. Voorjaar 2021 beginnen we 
met onze eigen zoogkoeien en zo mogelijk met 
de teelt van granen voor menselijke consumptie. 
Het mooiste zou zijn om het rechtstreeks aan een 
bakker te kunnen leveren. De granen verdwijnen 
uit het landschap, het is goedkoper te importeren 
uit Frankrijk en Duitsland. Dat is jammer, want 
biologisch geteeld graan geeft een landschap 
veel biodiversiteit. Aardappelteelt is ook een 
mogelijkheid en wat akkerbouwmatige groente-
teelt. Zo willen we stapje voor stapje naar een 
kleinschalig gemengd bedrijf met wat intensie-
vere tuinbouw, voedselbos en verwerking van 
fruit, bessen, zaden en noten. 
 Het natuurinclusieve, daar gaan we ver in. 
Het biologische voedsel dat je in de supermarkt 
koopt, is vaak geteeld volgens minimale eisen, 
geen millimeter meer. Onze akkerranden zijn vijf 
meter breed. Dat leverden we in aan landbouw-
grond. Verder willen we dat onze landbouwgrond 
behouden blijft voor de voedselteelt, want dan 
hoef je je eten niet uit Zuid-Amerika te impor-
teren. We zijn niet enthousiast over het idee van 
grasland verschralen. Natuur organisaties mikken 
op alleen natuurwaarden, dat vinden we niet zo 
geweldig. Om het zo schraal te houden moet je 
voortdurend maaien en afvoeren en de toplaag 
verwijderen, want de natuur staat niet stil. 
 De humuslaag met de organische stof, die 
boeren de afgelopen eeuwen hebben opge-
bouwd, daar willen we juist zuinig op zijn. 
We willen gezonde koeien die melk en vlees 
geven, van een sterk ras zoals Brandrode. 
Grasland van de moderne landbouw is meestal 
een door kunstmest of drijfmest overbemeste 
monocultuur. Onze landbouwgrond willen we zo 

behandelen dat die een goede productie levert, 
binnen onze randvoorwaarden van biologisch 
en natuurinclusief.’ 
 Jasmijn: ‘Op landbouwgrond kan natuur ook 
een plek krijgen. Dan heeft het in onze ogen meer 
(natuur)waarde dan de blauwgraslandnatuur 
hier vlakbij. Natuurlijk gaat het daar om uiterst 
zeldzame soorten, maar ook dat is maar hoe je er 
naar kijkt. Misschien zijn die soorten op andere 
plekken op aarde heel algemeen? Het is een hele 
discussie over morele dilemma’s, ook in onze 
vriendenkring. Is het erg dat er enkele zeldzame 
soorten uitsterven? Hoeveel moet je daarvoor 
opofferen? Tegen welke prijs? Waar halen 
we dán ons eten vandaan? En hoe wordt dat 
 geproduceerd? Vandaar ons ideaal om natuur 
en voedselproductie te combineren.’ 

Oefenen
Ferdi: ‘We hebben de waarheid niet in pacht: we 
oefenen. Nieuwe initiatieven om op een bewuste 
manier met de aarde om te gaan en een natuurlijk 
en gezond makend landschap te creëren, juichen 
we dan ook toe, want zo doen we het samen en 
kun je elkaar inspireren en praktijkervaringen 
uitwisselen. We proberen het hier op onze 
manier te doen en dat doen we weloverwogen. 
De droogte van 2019 heeft ons voedselbos 
parten gespeeld en de late vorst van 2020 ook. 
Maar we hebben zoveel soorten geplant, het is 
niet erg als er wat doodgaat, dat is een natuur-
lijke selectie. Wat het goed doet, mag blijven. 
Er zitten hazen en reeën, die vreten ook wat 
weg. We hebben al duidelijk meer vogelsoorten 
dan vorig jaar met kerkuil, steenuil, ooievaar, 
spreeuw, zwarte roodstaart en boerenzwaluw. 
Eigenlijk zijn we blij met elke tor. Zoveel verschil-
lende en allemaal waardevol. Zelfs de rupsen die 
de pas geplante lindebomen kaalvreten, het is 
niet erg, want daar groeit zo’n boompje wel weer 
overheen. De aanwezigheid van die dieren zien 
we ook als oogst, niet economisch, maar het is 
mooi dat ze hier een plekje vinden.’ 

Eigenlijk zijn we  
blij met elke tor

De natuurinclusieve landbouw van  
Ferdi Bouwman en Jasmijn van Buul
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Louke van Wensveen (Den Haag, 1960) woont 
sinds 2008 in het centrum van Brummen. Ze is 
een van de initiatiefnemers van het voedselbos. 
Als lid van de regionale Transitietafel Voedsel 
en Landschap* wilde ze onderzoeken wat een 
voedselbos kan betekenen voor gemeenten die 
de openbare ruimte duurzaam willen inrichten. 
Ze kwam met een voorstel en Gemeente 
Brummen stelde drie hectare ter beschikking in 
het hart van woonwijk Elzenbos. In 2017 startte 
een werkgroep van betrokken burgers met het 
ontwerp en de aanplant, volgens de principes 
van de permacultuur.

De volkstuin
‘Ik had nog nooit van Brummen gehoord toen ik 
een huis zocht op reisafstand van mijn werk in 
Utrecht. Wel wist ik dat het hier goed moest zijn, 
zo tussen de Veluwe en de IJssel. Verloop in het 
landschap nodigt biodiversiteit uit. Daarmee is 
het landschap hier van oudsher gastvrij. Ook als 
westerling krijg je de kans je er zinvol mee te 
verbinden. 
 Ik ben ‘de dans met het landschap’ aan -
gegaan. Om te beginnen in mijn volkstuin, die 
ik volgens de principes van permacultuur heb 
ingericht en bewerkt. Je werkt met planten 
die elkaar versterken: de plantengildes. Hierin 
staan bijvoorbeeld bessenstruiken onder 
 notenbomen, maar ook bloemen als kaasjes-
kruid en  Oost-Indische kers, die nuttige insecten 
aantrekken. Het is geen rigide systeem, maar de 
regels zijn helder.
 Het eerste jaar heb ik helemaal niets 
gedaan, alleen gekeken wat er gebeurde 
rondom de pruimen boom en de struiken die 
ik kon overnemen van mijn voorganger op de 
volkstuin. Het landschap gaf direct respons. 
Hommels kwamen dagelijks langs voor een 
rondje  hondsdraf, salomonszegel, smeerwortel 
en klaver. Onder een vogeltoilet ontsproot 
zomaar een zwarte bes. In principe heeft elke 
plant die ergens opkomt meerdere functies 
in het ecosysteem. Die leer je kennen door 

te  observeren en er over te lezen. Veel zoge-
naamde onkruiden, zoals de paarden bloem, zijn 
 pioniersplanten. Ze verdwijnen vanzelf als de 
bomen groter worden. Ondertussen hebben ze 
de bodem wel losgemaakt en verrijkt met hun 
wortels en bladeren.
 Anders dan in een gewone moestuin, is er een 
verticaal gelaagde inrichting. De hoogste lagen 
worden gevormd door boomkruinen, bijvoor-
beeld van walnoten, tamme kastanjes, lindes, 
appels en kersen. Hieronder staan struiken als 
hazelaars, krenten en bessen. Klimmers als 
Japanse wijnbes en kiwi krijgen steun van de 
bomen. Daaronder en op open plekken kunnen 
bladgroentes en eetbare bloemen gedijen.
Knolgewassen en bodembedekkers, zoals 
 aardbeien, groeien tussen composterende 
takken en bladeren. In zo’n gelaagde tuin is het 
vanzelf ook goed toeven voor allerlei dieren. 
In mijn moestuin voelen vogels, kikkers, krekels, 
vlinders en bijen zich ook thuis. Net als de 
slakken, maar inmiddels zijn die de padden meer 
tot lust dan mij tot last.
 In een permacultuurtuin houd je de bodem 
altijd bedekt en je loopt er zo min mogelijk op. 
Aan grondbewerking, wieden, water geven en 
spuiten doe je niet of nauwelijks. Zo bevorder je 
het bodemleven. Want dat is de ondergrondse 
economie, die de bovengrondse economie de 
kans geeft om te bloeien. De bodem in mijn tuin 
veert inmiddels, net als bosgrond. Daarin ligt 
het basisgeheim van een veerkrachtig voedsel-
systeem. Ook water geven hoeft niet meer, zelfs 
niet bij aanhoudende droogte en hitte, omdat de 
bodem zo goed vocht vasthoudt.
 Ik pluk nu de vruchten van een gevarieerde 
tuin die zichzelf in stand houdt. De opbrengst 
bestaat voornamelijk uit (zacht)fruit, aange-
vuld met hazelnoten, aardappels, mais, allerlei 
groenten, eetbare bloemen en kruiden. Ik ben op 
die combinatie uitgekomen omdat ik het lekker 
vind en er haast niets voor hoef te doen. 
Een kwetsbaar gewas als kropsla verbouw ik 
niet meer. Als ik trek heb in een salade, dan pluk 

Eten wat het 
landschap schaft

Het voedselbos van Louke van Wensveen
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ik bijvoorbeeld wat jong lindeblad en melgan-
zenvoet en dat meng ik met pit en kleur uit de 
tuin, zoals magnoliabloemen, daglelies of Oost- 
Indische kers. Qua vitaminen en mineralen zit 
daar meer in dan in sla en het is nog gratis ook.
Vroeger moest je eten wat de pot schaft, nu eet 
ik het liefst wat het landschap schaft. Want het 
heeft zin: allereerst voor een gezond landschap, 
maar ik merk dat het ook goed is voor mijn 
gezondheid en voor mijn portemonnee. Daar hoef 
je niet fanatiek voor te worden. Ik geniet onder-
tussen ook van koffie met chocola, van een 
haring van de markt en in de winter van sinaas-
appels. Het gaat om een duurzame balans tussen 
wat je lokaal kunt eten en wat je van elders 
aanvult via eerlijke handel.
 Achteraf gezien was mijn moestuin een goede 
voorbereiding voor het Brummense voedselbos. 
Zonder deze ervaring had ik het nooit aangedurfd 
om aan de slag te gaan met een voedselbos in de 
openbare ruimte. 

Win-win-win…win
Als het gaat om duurzame voedselvoorziening, 
worden er landelijk oplossingen bedacht, maar 
het is een lokale taak om het te organiseren. 
Elke gemeente of streek heeft zijn eigen natuur- 
en cultuurgeschiedenis, daar kun je niet één 
formule over uitrollen. 

het jachtterrein van een steenuil waarborgen, dat 
door de nieuwbouw onder druk stond. Het moest 
er dus landelijk uitzien, niet het bekende gras-
veldje tussen huizenblokken, maar bijvoorbeeld 
een invulling met schapen en fruitbomen. Sander 
en ik vonden elkaar in onze wensen en plannen. 
Voor de gemeente zou het voedselbos ook 
nog  interessant kunnen zijn voor bijvoorbeeld 
biodiversiteit, luchtkwaliteit, regenwateropslag 
en natuureducatie.
 Sander kreeg al snel een groep vrijwilligers 
enthousiast. Onder leiding van Permacultuur 
Centrum Nederland maakten we een ontwerp en 
we organiseerden een feestelijke plantdag voor 
mensen uit de buurt. Binnen een paar maanden 
stonden er honderden bomen en struiken. 
We zaaiden bloemrijk grasland in. We ontwik-
kelden plannen voor een kruidenspiraal, een 
natuurlijke speelplaats, een wateropvanggebied 
en schooltuinen. Het meeste werk doen we zelf, 
als vrijwilligers, op zaterdagochtend. Waar nodig 
krijgen we professionele hulp, zoals bij de aanleg 
van het wandelpad en de ontmoetingsplaats. 
 De eerste jaren hebben we ondanks de 
droogte allerlei bessen, groentes, fruit en 
wilde kruiden kunnen oogsten. En er wonen al 
 prachtige insecten, zoals het icarusblauwtje 
en de wespspin. Al doende hebben we, met 
vallen en opstaan, al zoveel geleerd! Ook van 
elkaar, want iedere vrijwilliger brengt zijn eigen 
kennis en kwaliteiten mee. En we worden met 
 verrassend veel belangstelling gevolgd: niet 
alleen door beleidsmakers in de Cleantech Regio 
en door het Gelders Genootschap, maar ook door 
honderden volgers op Facebook**. Tijdens onze 
zomer rondleidingen komen steeds meer mensen 
een kijkje nemen die zelf ook een voedselbos 
willen starten.

Tussen natuur en landbouw
In het voedselbos bij Nijmegen, Ketelbroek van 
Wouter van Eck, leven in nog geen tien jaar tijd al 
meer insecten dan in het aangrenzende natuur-
gebied. Het kan dus snel gaan. We verwachten 
de komende vijf tot tien jaar veel groei en dus een 
heel ander beeld dan hoe het er nu nog uitziet. 
Vanwege de biodiversiteit heeft ook Natuur-
monumenten interesse in de ontwikkeling van 
voedselbossen. Vooral waar een natuurgebied 
grenst aan agrarisch gebied, kan een voed-
selbos soelaas bieden voor spanningen tussen 
boeren en natuurbeheerders. In zo’n bufferzone 
kan vee lopen, imkers kunnen er bijenkasten 
plaatsen, of er kan een nieuw klompenpad 
komen. Bosranden langs akkers bevorderen ook 
de mineralenhuishouding in landbouwgrond. 
Boeren zouden gecompenseerd kunnen worden 
voor hun inspanningen om met voedselbos-
randen het landschap gezonder te maken. Ik ben 
geen zwartwitdenker, niet heel Nederland hoeft 

voedselbos te worden. In de gemeente Brummen 
zouden ‘plukjes’ voedselbos in het landschap 
problemen kunnen oplossen en voor meerwaarde 
zorgen. Op plaatsen waar vanwege klimaat-
verandering het landschap moet vernatten, 
zullen geen mais of aardappels meer verbouwd 
kunnen worden. Bomen kunnen via hun wortel-
stelsels veel water vasthouden. Een voedselbos 
met de juiste plantverbanden voor drassige 
grond geeft de boer de mogelijkheid om boer te 
blijven en ook nog de biodiversiteit te versterken. 

Maak een start
Aanvankelijk was ik alleen wetenschapper. 
Ik heb theologie gestudeerd en ben gepromo-
veerd in het vak ethiek. Mijn vak gaat over 
goede relaties, meestal tussen mensen, maar 
ook tussen mensen en andere levensvormen in 
het landschap. Hoe ga je bijvoorbeeld om met 
Brummense medebewoners als brandnetels en 
wilde bijen? Kun je altijd maar zeggen: ik ben de 
baas en ik verdrijf wat mijn ambities in de weg 
zit? Of is het een dans met geven en nemen? 
Als voorbeeld de Japanse duizendknoop, waar 
men zich nu zorgen over maakt. Die is toevallig 
lekker en ook nog gezond, maar we willen hem 
niet in het voedselbos. Mocht hij zich er toch 
willen vestigen, dan eten we hem op. If you can’t 
beat it, eat it.
 Als duurzaamheidsdenker ben ik gewend 
om in lange termijnen te denken. Iemand moet 
ergens beginnen, een richting inslaan. Het zal 
anders uitpakken en andere mensen nemen het 
over, maar alleen door een start te maken kan 
een visie voor duurzaam samenleven van de 
grond komen.’

*De Transitietafel Voedsel en Landschap adviseert lokale 
bestuurders over de verduurzaming van het voedselsysteem 
in de acht gemeenten van de Cleantech Regio. De Tafel is 
een bottom-up initiatief waarin overheden samenwerken 
met  ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen, 
 maatschappelijke organisaties en betrokken burgers. In 2019-20 
richtte de Tafel zich op de ontwikkeling van voedselbeleid. 
Een aandachtspunt is de relatie tussen voedsel en landschap en 
nieuwe mogelijkheden voor kringlooplandbouw en korte ketens 
in de IJsselvallei. 

**www.facebook.com/voedselbosnieuweerven

Inmiddels is Louke verhuisd, maar ze blijft betrokken 
bij het voedselbos.

De IJsselvallei is een heel bijzonder landschap. 
De vraag is hoe we onze voedselvoorziening 
daarin inpassen, met respect voor de cultuur en 
natuur die er al is. Een antwoord op die vraag is 
het voedselbos. Als je het landschap zijn gang 
zou laten gaan, komt er hier op veel plekken 
vanzelf al bos. De gedachte van permacultuur is: 
ontwerp je bos op basis van wat er al wil zijn, dat 
geeft de meeste kans op een duurzame voedsel-
productie en zal de minste moeite kosten. 
 Als lid van de Transitietafel Voedsel en 
Landschap* was ik op zoek naar een plek om een 
gemeentelijk voedselbos aan te kunnen leggen. 
Want een voedselbos als theorie is interessant, 
maar een daadwerkelijk bos zegt veel meer. 
 Voor plaatselijke bewoners, die het mede 
beheren, betekent het voedselbos een groene 
omgeving waar je ook nog uit kunt oogsten. 
Een bosachtige invulling van de openbare ruimte 
draagt bovendien bij aan de fysieke gezond-
heid, de sociale interacties en het geestelijk 
 welbevinden van bewoners. Ik bedoel: mensen 
staan in het groen wat met elkaar te kletsen en 
de kinderen klauteren op de boomstammen. 
Tegelijkertijd was in het noorden van Brummen 
de wijk Elzenbos in ontwikkeling. Sander 
Bosman, in zijn functie als regisseur landelijk 
gebied en participatie, had de taak invulling te 
geven aan de openbare ruimte. Daarbij moest hij 
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Dit cahier over de toekomst 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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