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Krachten bundelen 

In de eerste vijf cahiers heeft u van alles 
kunnen lezen over het buitengewone land
schap van Brummen. Hoe het lang geleden is 
ontstaan en hoe natuur en mens het samen 
verder tot op heden gevormd hebben. Dat die 
samenwerking zichtbaar is in de opbouw met 
landschapszones. Hoe mensen het landschap 
kunnen beleven. Welke levensvormen zich 
hier thuis voelen en dat we daar wel zuinig 
op moeten zijn. Hoe het landschap steeds aan 
verandering onderhevig is, juist nu en in de 
nabije toekomst. Daarbij is het behoud van 
de bijzondere waarden van ons landschap 
 allerminst vanzelfsprekend. 

Om die reden is het Landschapsnetwerk 
Brummen ontstaan. Het wil laten zien hoe 
bijzonder het landschap is en een duurzaam 
gebruik ervan stimuleren. Het wil krachten 
bundelen om het landschap meer divers 
en weerbaarder te maken. Door ideeën en 
inzichten met elkaar te delen en samen de 
toekomst van ons landschap vorm te geven. 
Die samenwerking staat centraal in de activi
teiten waarover u in dit cahier kunt lezen. 

Landschapsnetwerk Brummen organiseert 
jaarlijks een Landschapsgesprek. Dit is een 
openbare gedachtewisseling over actuele 
onderwerpen rond het landschap. Landschaps
gesprek 2018 had als onderwerp biodiversiteit. 
Hieruit kwamen twee concrete projecten 
voort. Het Bijenlint in Leuvenheim en De patrijs 
terug in Brummen. Van laatstgenoemde vindt u 
in dit cahier een verslag, hoe bewoners, boeren 
en andere grondeigenaren, samenwerken met 
Waterschap en Gemeente om het landschap 
als leefgebied van de patrijs en daarmee ook 
andere soorten, te verbeteren. Met succes.

Landschapsgesprek 2019 ging over landschap 
en de energietransitie, in samenwerking met 
Brummen Energie. Bewoners wisselden van 
gedachten over wat de energietransitie kan 
gaan betekenen voor ons landschap. U treft 
een verslag aan van wat er naar voren kwam. 

Ook een verslag van Landschapsgesprek 
2020, dat noodgedwongen online plaats
vond. Centraal stond de vraag wat burgers 
kunnen doen om lokale voedselnetwerken te 
helpen ontwikkelen. In samenwerking met de 
Gemeente Brummen en bureau Happyland. 

Een vierde rapportage gaat over een avond 
in september 2020, georganiseerd in samen
werking met de IJsselbiënnale. Een groep 
bewoners ondernam een zoektocht naar de 
kwaliteiten van het Brummense Landschap, 
in dialoog met externe deskundigen. 

Het Landschapsnetwerk staat natuurlijk niet 
alleen in zijn doelstelling. In de gemeente 
Brummen zijn allerlei groepen actief met 
specialistische doelen, zoals heggenvlechten, 
bescherming van bepaalde soorten, aanleg van 
een voedselbos, beheer van natuurgebieden, 
enzovoorts. Ook overheden, bedrijven en 
instellingen zetten zich samen met  bewoners 
in voor het landschap. Twee brochures in deze 
Landschapsbiografie geven daarvan voor
beelden: over lokale voedselnetwerken en 
WaardeVOL Brummen.

Meer informatie over de activiteiten  
van het Landschapsnetwerk Brummen  
en hoe u kunt meedoen op:  
www.landschapsnetwerkbrummen.nl

Bewoners van Leuvenheim werken aan het bijenlint.
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Ongeveer 100 inwoners van Brummen waren 
op 18 November 2019 bij elkaar in pannen
koekenrestaurant De Reuvershoeve om zich 
over deze vraag te buigen. Het doel van de 
avond was bewustwording en meningsvorming 
op gang te brengen. De energietransitie kan 
alleen slagen wanneer burgers en bedrijven 
overtuigd zijn van de urgentie ervan en 
een gedeelde visie hebben op hoe de transitie 
te realiseren. 
 In de gemeente Brummen was dit de eerste 
bijeenkomst voor bewoners over dit onderwerp. 
In een opvallend open sfeer werd aan 7 tafels 
intensief en creatief nagedacht over hoe om te 
gaan met de grote aantallen energieopwekkers 
die al rond 2030 in het Brummense landschap 
zouden moeten zijn verrezen. 

Waarover ging de debatavond? 
Voor de bijdrage van Brummen aan de 
 natio nale doelstelling in 2050 zijn 72 grote 
wind molens of 720 hectare zonneveld nodig, 
of een mix van beide. Op nationaal niveau 
is als tussentijds doel gesteld: 50% zelfvoor
zienend in 2030. Dat zou voor Brummen 
 betekenen 36 windmolens, of 360 hectare 
zonnevelden, of een mix van beide. Om daar 
een voorstelling van te kunnen maken: 360 
hectare zonneveld is gelijk aan 4% van de 
oppervlakte van de gemeente. 
 Natuurlijk zijn er veel onzekerheden. 
 Energieopwekkers kunnen effectiever worden, 
zodat we met minder toe kunnen. Misschien 
verwarmen we onze huizen straks met 
waterstofgas. Of de techniek om aardwarmte 
te benutten neemt een hoge vlucht. Of de 
Eerbeekse papierindustrie levert straks energie 
voor duizenden Brummense  huishoudens. 
Het kan allemaal gebeuren, maar of het lukt 
is onzeker en we hebben geen tijd om te 
wachten totdat nieuwe technieken ons redden. 
We moeten aan de slag. Op dit moment 
hebben technieken van energieopwekking 
uit wind en zon zich bewezen. Daar beginnen 
we dus mee. Het gaat 30 jaar duren. Als er 
 tussentijds betere oplossingen komen, zijn er 
minder windmolens en zonnevelden nodig. 
Dus ging de avond over de vraag: “Wat doen 
we als we in 2030 de helft van onze energie

vraag (de  papierindustrie niet meegerekend) 
met windmolens of zonnevelden moeten 
realiseren?” 

Wat gebeurde er tijdens het 
 Landschapsgesprek? 

Voor de pauze waren er drie informerende 
presentaties. Na de pauze werden aan de hand 
van het energiespel van BrummenEnergie drie 
vragen beantwoord. 

Kirsten van de Meeberg (Regionale Energie 
Strategie) informeerde de aanwezigen over de 
Nationale opgave om in 2050 energieneutraal 
te zijn en hoe deze doelstelling wordt vertaald 
naar de 30 regio’s. Alex Schotman (Wageningen 
Environmental Research) liet zien hoe bepa
lend het ontwerp van zonnevelden is voor hun 
toegevoegde waarde in het landschap. Als de 
panelen ruimte laten voor licht en regenwater 
op de bodem, kan er bij goed beheer bloemrijk 
grasland ontstaan dat voor de biodiversiteit in 
het landelijk gebied van grote waarde kan zijn. 
Mits op goede plekken aangelegd, kunnen ze 
dan ook schakels in ecologische verbindings
zones vormen. Paul Opdam (Landschaps
netwerk Brummen) zette uiteen waarin het 
Brummense landschap uniek is en gaf een 
beeld van de impact van energieopwekkers in 
de verschillende landschapszones. 
Els Holsappel (BrummenEnergie) legde de 
regels en beperkingen van het energiespel uit. 
De deelnemers plaatsten fiches op een kaart, 
waarbij ze konden uit fiches voor windmolens 
of zonnepanelen. Daarbij moesten ze kiezen 
voor een verhouding tussen beide energie
dragers in het Brummense landschap: alleen 
zonnevelden, alleen windmolens, of een mix? 
Bovendien moesten ze kiezen voor locaties en 
werd het gevraagd voorwaarden te benoemen. 

Welke energiedrager heeft de voorkeur?
Over windenergie geen consensus. De één 
vindt grote windmolens dynamisch, lawaai
erig en niet passend bij de schaal van het 
 Brummens landschap. Kleine windmolens 
passen beter en kun je spreiden, bijvoor
beeld op erven. Maar zijn ze wel rendabel, 
en maken ze herrie? De ander kiest voor een 

cluster grote windmolens, waardoor je minder 
 zonneparken nodig hebt. En vindt verspreide 
kleine windmolens een te grote aantasting van 
het landschap. 
 Zonnevelden hebben minder visuele 
impact dan grote windmolens, maar het hangt 
er wel vanaf hoe ze worden ingepast bij de 
schaal van het landschap. Er is veel weerstand 
tegen grote aaneengesloten oppervlaktes 
zonnepanelen. Enkele boeren vinden het 
zonde om grond op te offeren aan zonne
velden. Maar anderen denken: als oplossing 
voor de stikstof problematiek lokaal wellicht 
interessant. 

Op welke locaties beginnen? 
Begin met zo veel mogelijk daken te beleggen 
met zonnepanelen. Dan eerst zonnevelden 
clusteren langs dijken, kanaal, autowegen 
en spoorlijnen (eventueel combinatie 
van panelen en molens). Bijvoorbeeld als 
geluidswal. Zonnevelden langs infrastructuur 
in de vorm van zonnedijken langs het spoor 
en de plaatselijke snelweg tussen Brummen 
en Zutphen. Overkap de autoweg met zonne
panelen. Windmolens liever groepsgewijs (34 
bij elkaar). Aansluiten bij bestaande molens 
(Zutphen) of initiatieven (Spankeren) of langs 
infrastructuur, bijvoorbeeld autowegen. 
Want dynamiek past bij dynamiek. Niemand 
pleit voor windmolens in de Veluwezone. 
 Sommige groepen vinden dat bij het 
plaatsen van zonnepanelen de landgoedzone 
moet worden ontzien. Anderen spreken geen 
voorkeur uit voor bepaalde landschapszones, 
maar de verschillen in kleinschaligheid 
tussen de zones vragen wel om verschillende 
uitvoeringen. In kleinschalige landschappen 
met afwisselend weilanden en bos zijn 
zonnevelden beter te maskeren. Een groep 
vindt zonnepanelen niet in het uiterwaar
denlandschap passen. Zonnevelden met op 
biodiversiteit gerichte uitvoering vooral daar 
waar corridorfunctie nodig is. 

Onder welke voorwaarden? 
Laat alleen zonnevelden toe die met oog 
voor natuur worden ingericht en beheerd en 
worden ingepast in het landschap, bijvoor

Opgetekend

—  “Niet geloofwaardig, onvoorstelbaar dat 

het er zoveel zullen zijn.”

—  “Best heftig.”

—  “Voor het Brummense landschap een veel 

te grote opgave. Moeilijk om je voor te 

stellen hoe het er straks uitziet.”

—  “Dit zijn maatregelen die je niet  

leuk vindt.” 

—  “Dat waar wij van houden gaat  

veranderen.”

—  “Het is een bittere pil.”

—  “NIMBY kan niet meer, het moet overal.”

—  “Als we nu zonnevelden plaatsen, zit je 

er 25 jaar aan vast vanwege de inves

tering. Wat als de techniek zich snel 

ontwikkelt en er over 10 jaar andere 

opwties in beeld zijn?”

—  “Alle Brummense daken bij elkaar goed 

voor 140 hectare.” 

—  “Dit is een oefening in damage control.”

—  “We zijn er nog lang niet uit.”

—  “Er zijn veel andere manieren van 

 energieopwekking dan met zon en wind.” 

—  “Ik hoop dat er goed geluisterd wordt 

naar het antwoord op deze goede vragen!”
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beeld met hagen eromheen. Kan een manier 
zijn om het kleinschalige coulisselandschap 
terug te brengen.
 Waarborgen in het contract dat zonne
veld bijdraagt aan biodiversiteit. Plaats 
zonne panelen zodanig dat bovengrondse 
biodiversiteit en bodemleven profiteren. 
Bijvoorbeeld met 50% bedekking door 
panelen. Misschien mobiele installaties, alsof 
het wisselteelt is? Natuurgericht beheer moet 
onderdeel zijn van de afspraken. 
 Hoe voorkom je dat aanleg en beheer van 
parken het werk wordt van grote project
ontwikkelaars uit binnen en buitenland? 
Het idee van energiecoöperaties en/of ‘zonne
marken’ wordt omarmd. Een vorm van lokaal 
eigendom dus. Winsten zouden niet de regio 
uit moeten vloeien, maar in het gebied zelf 
moeten blijven. Verantwoordelijkheid voor 
energieopwekking gaat, is de verwachting, 
hand in hand met bewustzijn over de nood
zaak van het verminderen van het verbruik. 
Kleinschaligheid is ook de menselijke maat die 
past bij oplossingen die georganiseerd kunnen 
worden door omwonenden (gedeelde lasten 
en lusten!). Wellicht werken met gebiedsfonds, 
hoe regel je dat omwonenden er ook voordeel 
bij hebben? Daarbij past: energie direct naar 
de huishoudens, energiekosten verlagen.

Tekst
Paul Opdam

Foto’s 
Jeroen Mentens, Vilda (6) en  
Lars Soerink, Vilda (8, 10)

Dank aan Brummen Energie, in het bijzonder  
Els Holsappel, voor hun bijdrage aan de 
 organisatie van dit Landschapsgesprek.  
Dank aan alle  enthousiaste deelnemers voor  
hun inspiratie. 

Dit Landschapsgesprek werd gefinancierd door  
de Gemeente Brummen, de Provincie Gelderland,  
en mede mogelijk gemaakt door de gastvrijheid 
van pannenkoekenrestaurant De Reuvershoeve 

SAMEN OP ZOEK NAAR DE 
WAARDEN VAN HET  BRUMMENSE 
LANDSCHAP

VERSLAG VAN EEN AVOND  
MET DE IJSSELKARAVAAN 

02.09.2020

De 10 punten uit het 
 Landschapsgesprek 2019

1.   Leg eerst de beschikbare daken vol  

en kijk dan pas naar het landschap!

2.   Clustering van zonnevelden langs 

 infrastructuur.

3.   Elders kleinschalige zonnevelden.

4.   Zonnevelden altijd landschappelijk 

inpassen. 

5.   Zonnevelden altijd inrichten en  

beheren voor biodiversiteit. 

6.   Grote molens: beperkt aantal en 

clusteren. 

7.   Kies voor deel windenergie, om niet 

alles in zonnevelden te hoeven steken.

8.   Natura 2000 gebieden uitsluiten

9.   Kies altijd voor sterke  

betrokkenheid van omwonenden.

10.   Voorkom dat grote spelers van  

elders de zaak overnemen.
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De gemeente Brummen kent een bijzonder 
landschap. In de Landschapsbiografie vertellen 
bewoners hoe het was en is om in dat landschap 
te wonen en te werken. Hoe waardevol het voor 
hen is. Elke bewoner vindt er wel iets van, en elk 
vertelt zijn eigen verhaal. 
 Maar kunnen we in al die persoonlijke 
verhalen iets van een gedeelde waarde 
herkennen? Iets dat bewoners van diverse 
 pluimage met elkaar verbindt? Iets dat het 
waard maakt om hier te komen wonen? 
 IJsselkaravaan (een project van de IJssel
biënnale) en Landschapsnetwerk Brummen 
brachten op 2 september 2020 enige bewoners 
en externe bezoekers bij elkaar, en gingen met 
hen op zoek naar de waarde van het  Brummense 
landschap, voor ieder apart en voor hen samen. 

Wat gebeurde er?
In de Vroolijke Frans, op 1,5 meter van elkaar: 
9 bewoners, uit diverse hoeken en gaten van 
de gemeente Brummen, mannen en vrouwen, 
jong en oud. Persoonlijk uitgenodigd door het 
Landschapsnetwerk. Plus twee landschaps
deskundigen van buiten de gemeente. 
Bij elkaar minder mensen dan eigenlijk gewild, 
want het Coronavirus is onverbiddelijk. 
Dit elftal verbaast zich over de diversiteit in 
de 11 korte vertellingen over wat het land
schap in Brummen bij ieder losmaakt. Daarna 
gaan de 11 op zoek naar de overeenkomsten. 
Wat verbindt al die verhalen?
 
In dit verslag vindt u een impressie van 
de avond aan de hand van citaten van het 
elftal. Deze citaten zijn ingedeeld volgens 
3 kenmerken die de verhalen gemeen
schappelijk hebben: 
–  Veluwe en IJssel verbonden
–  Contrast en verrassing, ruimte en rust
–  Natuur zien en voelen. 

In de Landschapsbiografie vindt u een kaart 
die het resultaat van de avond verbeeldt. (Titel: 
“Brummen is voor mij….”) In cahier 3 wordt 
ingegaan op de achtergronden van het beleven 
van het landschap.

Verbinding tussen Veluwe en IJssel.

1. Overgang: Veluwe en IJssel 
verbonden

Water verbindt het IJstijdenlandschap van 
de Veluwe met de IJssel. Op die overgang 
hebben zich 6 landschapstypen ontwikkeld, 
die als  evenwijdige zones elkaar afwisselen. 
Beken verbinden al die landschapstypen. 
De gemeente Brummen is georiënteerd op 
deze verbinding tussen Veluwe en IJssel. 
Zo gezien is de IJssel de oostgrens. Op veel 
plaatsen zie je de kerktoren van Zutphen 
als baken aan de rivier. Dat de IJssel ook een 
 zuidnoord verbinding is, wordt in Brummen 
niet gevoeld. 

“Water is in het Brummense landschap 
 ongelooflijk belangrijk. Systeem van sprengen  
en beken is in Europa uniek.” (Egbert)

“Ik wil wonen op de grens van hoog & droog 
met laag & nat, want dan heb je veel te kiezen. 
Dan kan ik genieten van een rijkdom aan 
 landschapstypen.” (Leonieke)

2. Contrast en verrassing,  
ruimte en rust

Brummen heeft veel buitengebied met open 
landschap, waar je ver kunt kijken. Groene 
graslanden, verspreide bewoning. Er zijn 
verrassende doorkijkjes naar de kerktoren van 
Brummen. Maar ook in het besloten landschap 
zijn verrassende uitzichten. Op korte afstand 
een grote afwisseling. En het is allemaal niet zo 
aangeharkt. 

“Het Brummense landschap is voor mij contrast. 
Open en wijds naast besloten en lommerrijk. 
Rust maar ook dynamiek en drukte.” (Peter)

“Verrassende doorkijkjes naar de kerktoren van 
Brummen.” (Leonieke)

“Ik fiets naar het pontje naar Bronkhorst. Links 
en rechts een landgoed. Ineens opent zich de 
poort naar het open landschap, de uiterwaard. 
Ik vind dat echt een woweffect.” (Leonieke)

Systeem van sprengen en beken uniek in Europa.

Verrassende doorkijkjes naar de kerktoren  
van Brummen.

Water speelt een hoofdrol.

Beken in lange rechte lijnen. 
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“Ik ben gaan kijken op mijn favoriete plek, dat 
ik niemandsland heb genoemd. Alleen al die lijn 
van dat lange pad er naar toe vind ik geweldig. 
Ik passeer een bordje doodlopende weg. Veelbelo
vend! Aan het eind van een zigzaggend oud pad 
tussen elzen gebeurt het: ineens opent zich het 
landschap. In de winter val ik hier zowat in het 
water. Aan de horizon de Veluwe. Het voelt alsof 
ik los ben van iedereen, het is er heel stil.” (Erica)

“Iedereen die jong is in Brummen zit een groot 
deel van de tijd buiten de gemeente. Uitgaan, 
voortgezet onderwijs, er is niets. Het enige wat je 
er wél kunt doen is het landschap in. Naar hoog 
water in de rivier gaan kijken, want dan gebeurt 
er wat. Brummen is mijn thuisbasis.” (Jelle)

“Als ik me veilig en geborgen wil voelen kies  
ik het Veluwse bos.” (Leonieke)

“In de landgoedzone ontmoeten cultuur historie 
en natuur elkaar. Zo mooi hoe  Voorstonden is 
opgeknapt met oog voor schoonheid”. (Leonieke) 

“Het ontginningslandschap is kaal land,  
met kleine schuilplekken waar de mensen 
wonen.” (Kees)

“ Ik schiet een landgoed in om mijn hoofd 
leeg te maken.” (Jelle)

“Je hoofd gaat leeg als je weg kunt kijken.” (Peter)

“Het is het laatste dorp voor de oversteek van de 
IJssel; mijn thuis, rust en natuur dat  inspireert en 
activeert.” (Elise)

“Zo mooi hoe Voorstonden is opgeknapt met oog 
voor schoonheid.” (Leonieke)

3. Natuur zien en voelen 

Bij een rijk landschap hoort een rijke natuur. 
Altijd weer verrassend. En kans op een 
 wilderniservaring. 

“Reeën en hazen in de ochtendmist.” (Elise)

‘Waar oude eiken en beuken elkaar ontmoeten.” 
(Elise)

“Er waren zoveel kikkers vanmiddag!” (Erica)

“In het margrietenveld voel ik me als een kind in 
de snoepwinkel.” (Leonieke)

“Het landschap is dooraderd met natuur. Al die 
verbindingen in het landschap maken een rijk 
dierenleven mogelijk. Herten en reeën. Fantas
tisch hoe die fauna zich ontwikkelt!” (Coos)

“Spontane bloemen die zomaar komen 
aanwaaien” (Heidi).

“Voor natuur moet je niet iets doen, maar laten.” 
(Kees)

“Empese en Tondense heide, een van de laatste 
gebieden die werden ontgonnen. Op twee 
kleine stukje hei na, want daar kon je niks mee. 
Toen kwam het natuurherstelplan. Je wist niet 
wat je zag; maanlandschap, vreselijk om te zien! 
Maar toen werd het voorjaar. En werd het weer 
prachtig. De natuur had gewonnen!  Veerkracht: 
het landschap is zo sterk dat het wint!” (Jet) 

Mensen in hun landschap

Wat doet landschap met mensen? Heeft een 
rijk landschap invloed op mensen en hoe ze 
met elkaar omgaan? Sommige uitspraken 
lijken daarop te duiden. Alle reden om zuinig 
op ons landschap te zijn. Dat is niet altijd 
vanzelfsprekend. 

“Het Brummens landschap inspireert. Er wonen 
hier veel creatieve mensen. Die er ook iets 
concreets van maken.” (Gerda)

Een landschap met veerkracht.

Zo mooi hoe Voorstonden is opgeknapt met oog 
voor schoonheid.

Ik schiet een landgoed in om mijn hoofd leeg 
te maken.

Op weg naar “Niemandsland”.

Hazen in de ochtendmist. 

Als een kind in de snoepwinkel.
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SAMEN VOOR DE PATRIJS

VERSLAG VAN EEN 
 GROEIPROJECT 

“Er komen hier schilderijen uit mijn handen.” 
(Gerda)

“Aandacht en geduld naast vanzelfsprekend en 
terloops. Er is rust, maar ook de wens om met 
rust gelaten te worden.” (Peter)

“Men tolereert veel van elkaar. Prettig leven, 
maar ook laten leven.” (Peter)

“De papierindustrie zet de ruimte onder druk.” 
(Peter)

“Hoe zuinig zijn wij op ons erfgoed? We krijgen te 
maken met windturbines en zonnevelden. En met 
projectontwikkelaars die zonder beleid de vrije 
hand krijgen. De gemeente moet het lef hebben 
om de zonneladder te handhaven: eerst daken, 
dan infra, dan weilanden, eerst de bemeste zodat 
er stikstofwinst kan worden behaald.” (Coos)

Dankzij 

Het elftal
Jet Berends van Loenen, Coos van Dijk, Gerda 
Dijst, Egbert van Gessel, Leonieke Heldens, Kees 
Lankester, Jelle Reitsma, Erica ter Wee, Elise te 
Woerd, allen inwoners van de gemeente Brummen; 
en bezoekers van buiten Peter Hermens en  
Heidi Linck. 

Facilitatie en verslag
Andries van den Berg (IJsselkaravaan),  
Mieke Conijn (IJsselbiënnale), Paul Opdam  
(Landschapsnetwerk Brummen)

Illustratie
Andries van de Berg, IJsselkaravaan (13)

Fotografie
Yves Adams, Vilda (15–), Leonieke Heldens  
(13↙, 14–↓, 15↓), Michel Hol (15↑),  
Paul Opdam (16), Lars Soerink, Vilda (13↑←↘),  
Erica ter Wee (14↑)
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Een van de initiatieven van het Landschaps
netwerk Brummen waar we trots op zijn, is het 
project ‘Red de Patrijs’. In minder dan 2 jaar 
tijd is de werkgroep gegroeid tot 40 deelnemers, 
waarvan een 30tal een stukje grond speciaal 
voor de Patrijs hebben ingericht. Het verdwijnen 
van de patrijs raakt mensen en door samen
werking kan je er iets aan doen. Door het de 
patrijs naar de zin te maken, draag je bij aan 
een breed herstel van de biodiversiteit: veel 
andere soorten liften mee. Terugkeer van de 
patrijs is daarmee het keurmerk voor een vitaal 
 boerenland.

De aanleiding: biodiversiteit  
op het  platteland verdwijnt in  
rap tempo

Het Landschapsnetwerk Brummen houdt elk 
jaar een Landschapsgesprek waar we met zo’n 
100 betrokken burgers discussiëren over een 
onderwerp dat ons landschap raakt. In 2018 
ging de bijeenkomst over het verdwijnen van 
de biodiversiteit op het platteland. Iedereen 
heeft de berichten gehoord over de sterke 
achteruitgang van de insecten met wel 
75%, de bijensterfte en de terugval van de 
 plattelandsvogels. Er was natuurlijk aandacht 
voor de oorzaken van de achteruitgang, zoals 
het verdwijnen van steeds meer houtwallen en 
overhoekjes, het gebruik van gif in de land
bouw en in onze tuinen en het beheer van de 
bermen van wegen en watergangen. 
 Misschien nog wel belangrijker was 
echter de vraag wat we als bewoners zelf 
kunnen doen om het tij te keren in het 
Brummense landschap. In tafelgesprekken 
werd  gediscussieerd over bijenlinten, meer 
biodiversiteit in je eigen tuin en ook over de 
terugkeer van de partrijs in het landschap.

Inspirerend voorbeeld voor wat mogelijk is 
vormde het initiatief in Aalten. In 2013 is daar 
een samenwerking ontstaan tussen vogelaars, 
jagers, boeren en andere betrokken burgers. 
Het aantal broedende patrijzen is in een paar 
jaar spectaculair gegroeid door het herstel van 
het landschap. Mensen vinden het mooi en 

de maatregelen pakken ook gunstig uit voor 
andere soorten: de insectenrijkdom neemt 
toe en de karakteristieke platteland vogels 
keren terug. Op die avond in november werd 
besloten: dat willen wij ook in Brummen!

Vliegende start in Brummen

In het voorjaar van 2019 vindt in de bouwkeet 
op Reuversweerd de startbijeenkomst plaats, 
waarbij meteen al een divers gezelschap 
aanwezig is van boeren, natuurliefhebbers, 
vogelaars, jagers, vertegenwoordigers van de 
gemeente en de agrarische natuurvereniging, 
en andere buitenlui. Herman Simmelink en 
Frans ter Bogt van de Aaltense patrijzenclub 
komen ons op gang helpen met een inspire
rend verhaal. Het initiatief rond Aalten is in 
2013 begonnen met het inrichten van kruiden
rijke akkerranden. Inmiddels is het initiatief 
verder uitgerold over de Achterhoek waarbij 
al 680 hectare zijn aangelegd met bloem
rijke akkerranden, struweel en bloemrijke 
graslanden. Tellingen laten zien dat het aantal 
territoria van patrijzen gestaag toeneemt. 
In Montferland is bijvoorbeeld het aantal 
 territoria in 3 jaar gegroeid van 19 naar 26,  
een toename van 30%!
 Enige tijd later volgt een excursie door 
 Cortenoever. Met de hulp van Frans ter Bogt, 
leren we door de ogen van de patrijs naar het 
Brummense landschap te kijken. In het veld 
wordt een strategie bedacht. We beginnen met 
het versterken van de populatie in Corten
oever omdat daar nog 2 à 3 patrijzenparen 
voorkomen. Door een optimaal patrijzen
landschap in te richten verwachten we dat 
de populatie in Cortenoever zal groeien tot 
een kernpopulatie en van daaruit de sprong 
zal maken naar de rest van het Brummense 
landschap en verder. Daarom worden er ook 
elders in Brummen alvast patrijsvriendelijke 
maatregelen genomen, in afwachting van de 
komst van de Patrijs. 
 Meteen in dat eerste jaar zijn er al inzaai
acties door enkele enthousiastelingen. 
Een mooi voorbeeld is de akkerrand van Jaap 
Grolleman, gerealiseerd via crowdfunding 

Waarom doe je mee? 

‘Ik houd van de natuur en wil mijn plek 

mooier achterlaten dan dat ik het aantrof.’

‘Patrijzen zijn mooie vogels die  thuishoren 

in het boerenlandschap.’

‘Door de akkerranden zijn vogels zoals 

Putter, Sijs en Kneu en insecten in groter 

aantal aanwezig in het veld.’ 

‘Ik heb mijn akkerranden en weide het 

hele seizoen niet gemaaid. Meerdere keren 

een koppel patrijzen met jongen gezien 

( Cortenoever).’

Sommige boeren, zoals Stef Gemmink, sluiten 
een beheercontract af met het Coöperatief 
Agrarisch Natuur Collectief Veluwe, de agra
rische natuurvereniging, met indrukwekkende 
bloemrijke randen als resultaat. De buurman 
van Stef telt 175 soorten insecten!
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onder de naam “Adopteer een akkerrand”: 
‘Wij hebben op 1 mei dankzij een donatie van 
68 x € 20, (actie ‘adopteer een akkerrand’) 
ruim 4.300 m2 akkerrand in laten zaaien. 
Als rand van 20 meter breed en 217 meter lang 
langs ons maisland. Het eerste groen komt uit de 
grond. Hopen nu op regen en warmte’. 

2020
Gelukkig waren we in 2020 net op tijd met een 
bijeenkomst, vlak voordat het land wegens 
het Coronavirus op slot ging. De collectieve 
inkoop van zaaigoed, mogelijk gemaakt door 
subsidie uit het landschapscontract van de 
gemeente Brummen, heeft als een sneeuwbal 
gewerkt. Meedoen is zeer laagdrempelig 
doordat je het zaaigoed gratis kon komen 
ophalen in je eigen buurt. Ook zijn er via het 
landschapscontract inmiddels enkele hout
wallen aangelegd, deze zijn ook belangrijk 
voor voldoende dekking in het landschap. 
Ondertussen bezoekt Coöperatief Agrarisch 
Natuur Collectief Veluwe boeren om beheer
contracten voor bloemrijke akkerranden, 
voedselakkers en keverbanken onder de 
aandacht te brengen. 
 We gaan de mensen informeren over het 
project door middel van informatieborden 
in het landschap. Ook is er een fietsroute 
gepland zodat mensen kunnen genieten van 
het bloemrijke landschap. Via deze extra 
aandacht hopen we nog meer mensen te inte
resseren voor dit initiatief. Want je hoeft niet 
perse veel grond te hebben om iets te kunnen 
betekenen voor de patrijs. Ook bloemrijke 
erven en tuinen met voldoende beschutting en 
rommelige hoekjes kunnen bijdragen, want de 
patrijs bezoekt graag een erf. Ook het initiatief 
‘Vraag het je buren’ in 2020 was zeer succesvol: 
het heeft tot een  verdubbeling van het aantal 
ingezaaide stroken geleid.

Plannen voor toekomst
In de komende jaren willen we het patrijzen
landschap verder uitrollen en via monitoring 
bijhouden of het aantal patrijzen inderdaad 
toeneemt zoals je hoopt. De eerste resultaten 
zijn hoopvol (zie kaart p. 21). Wel is duidelijk 

De eerste successen al zichtbaar? 
Voorzichtig optimisme

Begin juni zijn op een ochtend tegelijker

 tijd 4 patrijzen in het gebied tussen de 

waterzuivering en de nieuwe dijk gehoord. 

Dat wijst op vier territoria. Dan zijn er 

ook nog waarnemingen bij de Weg naar het 

Ganzenei. Dat wijst op 5 territoria in 

Cortenoever. Een zesde territorium was in 

de Elzenbos, waar een nest met eieren werd 

gevonden. Verder zijn er nog niet bevestigde 

waarnemingen bij Reuvershoeve, de Uiter

waarden bij Leuvenheim en de Soerense Broek.

Waarnemingen patrijs in 2020 (bron 
 Stichting Landschapsbeheer  Gelderland).

In 2020 zit het ons wat betreft de droogte 
niet mee, zoals al blijkt uit de stofwolken 
bij het inzaaien. 

Het zaaigoed heeft daardoor niet al te best 
gekiemd en de Melde grijpt zijn kans…
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dat de stroken niet te smal moeten zijn. In het 
eerste jaar werden een aantal stroken van 2 à 3 
meter breed ingezaaid. Hierdoor komen de 
bloemen minder goed tot ontwikkeling omdat 
de strook gemakkelijk dichtgroeit met grassen 
vanaf de zijkanten. Bovendien zijn dit soort 
smalle stroken relatief gevoelig voor predatie. 
De patrijs kan zich hierin niet verschuilen. 
Inmiddels promoten we vlakvormige zones 
van minstens 1015 meter breed. 

Hoe ziet het ideale landschap  
voor de patrijs eruit?

Patrijzen voelen zich thuis in een agrarisch 
landschap met veel variatie. Een landschap 
met akkers en graslandpercelen afgewisseld 
met houtwallen, ruigte, en overhoekjes. 
Belangrijk is dat er het hele jaar door 
voldoende te eten is en dat de vogels zich 
kunnen verschuilen. 

Voldoende voedsel voor jong en oud
De volwassen dieren eten plantaardig voedsel 
zoals gras, graan, klavers en zaden. De kuikens 
hebben in de groei een insectenrijk dieet 
nodig, vooral rupsen, kevers, wantsen en 
luizen die van de begroeiing worden geplukt. 
Insectenrijkdom is een absolute voorwaarde 
voor overleving. Als er te weinig insecten 
zijn gaan veel kuikens dood. Om de kuikens 
door de eerste weken heen te helpen, worden 
bloemrijke stroken aangelegd, waarin uiter
aard geen bestrijdingsmiddelen worden 
gebruikt. Het kunnen ingezaaide stroken met 
akkerkruiden zijn, bloemrijk grasland, bloem
rijke dijken en bermen. Een groot succes zijn 
de zogenaamde ‘keverbanken’.
 Keverbanken zijn opgehoogde stroken van 
zo’n 50 cm hoog en 3 meter breed in een akker. 
Ze worden ingezaaid met een kruiden en 
grasmengel. Dit zijn de ideale omstandigheden 
voor insecten. De aantallen insecten nemen 
explosief toe, zo blijkt uit een onderzoek in 
NoordBrabant. Dit is goed voor de patrijzen 
en ook veel andere soorten profiteren hiervan.
 Patrijzen zitten het hele jaar in hetzelfde 
gebied, dus ook in de winter. In de winter leven 

ze in grotere familiegroepen. De aanwezigheid 
van kruidenrijke stroken met grote zaden, die 
in de winter blijven staan, is de sleutelfactor 
om de winter goed door te komen. 

Plekken waar je je kan verstoppen
Patrijzen kunnen zich ongelofelijk goed 
verstoppen. Maar ze hebben daarvoor wel een 
afwisselend landschap nodig met voldoende 
houtwallen, struweel en ruigte. Ze verstoppen 
zich ook uitstekend in ‘oud grasland’, waar 
in de loop van de tijd graspollen en kleine 
hoogteverschillen zijn ontstaan. Op een pas 
ingezaaid ‘biljartlaken’ lukt dat niet. Patrijzen 
komen ook graag op het erf of in een lande
lijke tuin, als er maar struiken en overhoekjes 
aanwezig zijn. 
 Sterfte door vijanden zoals de vos is een 
normaal risico, dat een gezonde populatie wel 
op kan vangen. Schuilende patrijzen of nesten 
met eieren worden in smalle linten in het land
schap vrij makkelijk gevonden. Veel veiliger 
zijn ze in bredere stroken of blokken, minsten 
1015 meter breed, zo blijkt uit onderzoek. 

Hoe groot moet het gebied zijn  
voor een stevige populatie? 

Patrijzen zijn zeer trouw aan hun verblijf
plaats. Uit de bewegingen van twee dieren met 
een zender bleek dat ze het hele jaar binnen 
een gebied met een straal van 500m verbleven. 
Ook als de jonge dieren nieuwe broedgebieden 
zoeken, komen ze niet ver. Het blijkt dat drie
kwart van de dieren zich binnen 2 km van hun 
geboorteplek vestigen. Het is dus heel belang
rijk dat het optimale patrijzenlandschap 
aaneengesloten is en niet wordt onderbroken 
door grote stukken ongeschikt landschap. 
 Aantalsschommelingen zijn normaal voor 
patrijzen. Door een samenloop van omstandig
heden sterft een kleine populatie gemakkelijk 
uit. Hoe groter de populatie hoe kleiner de 
kans dat het fout gaat. Voor een patrijs is een 
minimumgrootte van 40 paar een redelijk 
veilige ondergrens. In goede patrijzengebieden 
leven wel 10 paar per 100 hectare. Voor een 
veilige populatie heb je in Brummen dus 
 minimaal 400 hectare optimaal ingericht 
patrijzenlandschap nodig. 

De patrijs is de kers op de taart: 
veel soorten liften mee!

Allereerst profiteren de insecten natuur
lijk van de terugkeer van hun leefgebieden. 
Bloemen en insecten kunnen niet zonder 
elkaar. Van meer ruimte voor bloemrijke 
dijken en graslanden profiteren zowel planten 
als insecten. De bloemrijke akkerranden, 
graslanden en keverbanken zijn ideale plekken 
voor loopkevers, wilde bijen, zweefvliegen en 
sluipwespen. In een onderzoek door studenten 
van Hogeschool Larenstein bleek dat met 
name keverbanken een ware explosie aan 
insecten opleveren. In NoordBrabant werden 
2 gebieden met elkaar vergeleken. In het 
gebied met de keverbanken werden ruim twee
maal zoveel insecten gevonden. Zeer hoopge
vend: wat een beetje extra aandacht voor de 
biodiversiteit op kan leveren! 
 Planten die in de winter blijven staan, 
bieden zaden en insecten als een belangrijke 
bron van voedsel en schuilgelegenheid voor de 
patrijs, maar ook voor andere karakteristieke 
plattelandsvogels en zoogdieren. Uit onder
zoek blijkt dat waar het landschap wordt 
ingericht voor de patrijs ook de geelgorzen, 
grasmussen, braamsluipers en veldleeuwe
riken terugkeren. Het is ook goed voor allerlei 
muizensoorten, egels, hermelijnen, wezels, 
et cetera. En daar profiteren dan weer uilen 
en roofvogels van. Kortom, in een landschap 
dat wordt ingericht voor de patrijs, volgt een 
stroom aan soorten.
 Vergeet niet dat insecten ook voor mensen 
allerlei waardevolle diensten leveren. 
Denk bijvoorbeeld aan het bestuiven van 
onze fruitbomen en moestuinen, maar ook 
aan het terugdringen van plagen. Veel soorten 
waar wij last van hebben zoals luizen in de 
moestuin of de eikenprocessierupsen worden 
onder de duim gehouden als hun natuur
lijke vijanden voldoende aanwezig zijn. 
 Sluipwespen  injecteren bijvoorbeeld een eitje 
in de eikenprocessierups, zodat er een jonge 
sluipwesp uitkomt en de rups afsterft. 

Houtwallen zijn belangrijke schuilplekken voor 
de patrijs.

Insectenrijkdom neemt toe door de aanleg van 
keverbanken. Boven de fraaie schijnbok, onder  
de geribde prachtwants.
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VOEDSEL UIT ONS  
EIGEN LANDSCHAP
 
VERSLAG VAN HET  BRUMMENSE 
LANDSCHAPS GESPREK 2020

09.11.2020 

Wat kunt u zelf doen? 

Iedereen met een lapje grond kan wat doen 
om bij te dragen aan het herstel van de 
biodiversiteit. Of u nu agrariër bent die een 
bloemrijke akkerrand inzaait of een houtwal 
aanlegt. Of dat u in uw tuin ruimte maakt voor 
meer bloemen en insecten. Belangrijk is dat u 
geen gif gebruikt. Of het nu voor het bestrijden 
is van ‘plagen’ of ‘onkruid’. Het resultaat is 
dat u daarmee de gehele biodiversiteit om 
zeep helpt. Er zijn zeer veel mogelijkheden 
om iets te doen. Sleutel is: Maak het niet te 
netjes en laat een deel van de tuin wat wilder 
worden. Ontwikkel bijvoorbeeld een bloem
rijk graslandje of een strook ruigte, laat een 
deel van het bloemrijke spul overwinteren en 
gebruik daarbij inheemse soorten. Zo helpt u 
mee aan het herstel van een kleurrijk platte
land waar ook nog wat te zien en te horen valt! 
 Als u interesse heeft om mee te doen 
kunt u zich melden op de website van het 
 Landschapsnetwerk Brummen:  
www.landschapsnetwerkbrummen.nl

Tekst
Claire Vos, Ruud Hemmer en Lars Soerink

Fotografie
Stef Gemmink (19), Jeroen Mentens, Vilda  
(25↓), Olaf van de Ridder (20↑), Lars Soerink,  
Vilda (22-23, 26↑), Rollin Verlinde, Vilda (18),  
Claire Vos (25↑–, 26↓), overige: iStock

Met dank aan Landschapsbeheer Gelderland  
voor de verspreidingskaart

Als het landschap wordt ingericht voor de patrijs 
keren veel andere typische boerenland dieren 
terug zoals geelgorzen en egels.

Sluipwespen zijn de natuurlijke vijanden van 
 eikenprocessierupsen.
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Wat kunnen bewoners van Brummen doen voor 
een duurzame landbouw? In het Landschaps
gesprek 2020 stond de bewoner als consument 
van lokaal geteeld voedsel centraal. Hoe bewo
ners zich als consument van lokaal voedsel en 
gebruiker van het landschap kunnen roeren in 
de lokale voedselketen. Door lekker, gezonder 
en duurzaam geproduceerd voedsel van lokale 
producenten te kopen, zorgt de consument 
voor een mooier, biodiverser landschap een 
toekomstbestendige relatie tussen boerenbedrijf, 
landschap en bewoners en een eerlijke prijs voor 
lokale boer en consument. Omdat vanwege de 
Coronapandemie samenkomsten niet waren 
toegestaan, had dit Landschapsgesprek het 
karakter van een digitale ‘huiskamersessie’. 

Waarom dit Landschapsgesprek? 
Als we meer voedsel uit ons eigen landschap 
gaan eten, heeft dat allerlei voordelen waar 
iedereen beter van wordt. De boer, want hij/
zij krijgt een betere prijs en de waardering van 
de mensen in Brummen. De consument, want 
die krijgt gezonder voedsel en ondersteunt de 
boer die ons landschap beheert. Het land
schap, want de boer krijgt ruimte om het 
kleinschalige karakter te herstellen. De natuur, 
want het draagt bij aan het herstel van leefge
bieden voor boerenlandvogels en insecten. 
 Maar als lokaal voedsel kopen dan zoveel 
voordelen oplevert, waarom doen we het dan 
nu al niet? Wat houdt de consument tegen? 
En vooral, wat kunnen de bewoners en boeren 
in de gemeente Brummen doen voor gezonder 
voedsel en daardoor voor een omslag naar 
natuurinclusieve landbouw? 
 Na twee inleidingen zijn we digitaal met 
elkaar in gesprek gegaan. 

Wat beweegt bewoners om 
mee te doen aan een lokaal 
 voedselnetwerk?

Dit was een van de vragen die we voorlegden 
aan de deelnemers van het landschapsgesprek. 
Vaak ziet men meerdere voordelen, die zijn 
samen te vatten als: steun aan lokale boeren, 
goed voor een mooier landschap en gezonder 

voedsel. Het idee werd geopperd om deze 
persoonlijke motieven te verzamelen, zowel 
die van de potentiële aanbieders als die van 
de afnemers van lokale producten. Dat draagt 
bij aan meer begrip voor elkaars behoeften en 
mogelijkheden en zal helpen om het netwerk 
tot een succes te maken. 

Steun aan lokale boeren: ‘Het dicht de 
kloof tussen boeren en burgers’

Er is geen directe relatie meer tussen de boer 
die voedsel produceert en de consument die 
het voedsel opeet. In Brummen wordt voorna
melijk melk geproduceerd die verdwijnt in een 
grote anonieme melkplas. Voedsel is tegen
woordig iets wat je in de supermarkt koopt, 
waarbij je geen idee hebt waar het vandaan 
komt en hoe het wordt gemaakt. Als je lokaal 
inkoopt ken je de herkomst van je eten en zelfs 
wie het heeft verbouwd. Het herstelt de sociale 
banden die vroeger heel normaal waren, toen 
boeren hun producten op lokale markten 
aanboden. Het Koppelplein in Brummen 
is daar een voorbeeld van, destijds gekocht 
door boeren om zich te verzekeren van een 
 afzetmark. 
 Een ander belangrijk voordeel is dat een 
lokaal voedselnetwerk leidt tot een betere 
prijs voor de boer, omdat de tussenhandel en 
de grote concurrentie tussen supermarkten, 
die de prijs naar beneden drijft, wegvallen. 
Een eerlijke prijs eigenlijk. 
 

Goed voor een mooi landschap:  
‘Grotere betrokkenheid bij landschap  
en biodiversiteit van beide kanten’

Als voedselproductie alleen nog gaat over 
zoveel mogelijk produceren voor een zo 
laag mogelijke prijs, raak je veel kwijt. 
Het landschap wordt steeds kaler, de insecten 
verdwijnen, de bodem raakt uitgeput. 
Het landschap is van ons allemaal en naast 
voedsel, willen we als bewoners ook kunnen 
genieten van een mooi landschap met ruimte 
voor boerenlandvogels en vlinders. Ons ideaal 
is dat binnen een lokaal voedselnetwerk 
meer ruimte is voor een dooradering van het 
landschap met houtwallen, bloemrijke randen 
of bijvoorbeeld een markante boom in het 

weiland. Consumenten zullen eerder bereid 
zijn om wat meer te betalen voor deze extra 
diensten, omdat het ten goede komt aan je 
eigen landschap. Dit blijkt ook duidelijk uit 
een enquête van het Landschapsnetwerk: 
ruim 80% van de mensen is bereid 10 cent 
extra te betalen voor een pak melk als dit 
bijdraagt aan een mooi landschap (zie kader). 
Dit zijn afspraken die je in een lokaal netwerk 
kunt maken. 

Gezonder voedsel: ‘Je weet waar het 
vandaan komt’

Voedsel dat industrieel wordt geproduceerd 
verliest een deel van zijn smaak en kwali
teit. Uit onderzoek blijkt dat kaas en andere 
melkproducten afkomstig van koeien die op 
kruidenrijk grasland grazen meer gezonde 
vetten bevat, zoals omega3. Dat stimuleert 
het immuunsysteem. Bovendien wordt kaas 
van kruidenrijk grasland door smaakpanels 
als de lekkerste beoordeeld. Wat zou het mooi 
zijn als er lokaal geproduceerde hoogwaardige 
kaas te koop zou zijn in Brummen! 

Hoe organiseren we een  
lokaal  voedselnetwerk?

Het is belangrijk om je als groep goed te orga
niseren en de handen ineen te slaan. Daarmee 
ontstaat continuïteit in vraag, waardoor de 
boer kan investeren in de korte voedselketen 
en weet dat hij van een zekere afzet kan 
uitgaan. Zo ga je een verbintenis aan tussen 
producent en consument. Op zijn beurt kan 
de boer met dit stukje zekerheid de logistiek 
en een optimaal gemak voor de consument 
organiseren. Om dit samen te kunnen doen, 
zoeken bewoners een samenwerking en relatie 
met de lokale boeren. Om als groep bewoners 
deze samenwerking interessant en werkbaar 
te maken voor de lokale boeren, zal er een 
bepaalde massa moeten zijn aan deelnemers. 
Als één organisatie kunnen bewoners een 
groter volume afnemen. Om deze massa te 
krijgen, zal de groep bekend moeten worden 
in Brummen en omgeving. Daarom zoeken we 
meer mensen die met ons mee willen doen!

Paul Opdam,  
Landschapsnetwerk Brummen
Paul vertelt over hoe ver we zijn met het 

lokale voedselnetwerk in Brummen. Tot nu toe 

zijn er in Brummen samenwerkingsverbanden 

ontstaan tussen lokale boeren en bedrijven. 

Het netwerk is nog volop in ontwikkeling, 

maar bestaat nu al uit een aantal boeren, 

drie zorglocaties, Bio Bakkerij Verbeek 

en diverse restaurants die met lokale 

producten werken. Het Lokale voedselnetwerk 

verbindt boeren en consumenten “Doe je 

het als bewoners samen, dan heb je invloed 

en kracht.”

Weekmarkt op het Koppelplein in Brummen in 1987.
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Ruim 80% van de mensen wil via  
lokale producten ook investeren  
in het landschap!
Het Landschapsnetwerk heeft een enquête 

gehouden onder meer dan 100  bezoekers van 

de Brummense Natuurdag en een Streekmarkt. 

Wij vroegen: ‘Bent u bereid 10 cent extra 

te betalen voor een pak melk (of een ander 

zuivelproduct) als dit ten goede komt aan 

het lokale landschap?’ Ruim 80% van de 

mensen zei volmondig ja. Dit zijn natuurlijk 

mensen die het landschap en lokale producten 

al een warm hart toedragen. Maar het 

resultaat is zeer bemoedigend! 

■ Ja (83%)
■ Nee (8%)
■ Weet niet (9%)



CAHIER 6

Alle lokale producten  
of alleen  biologisch?

Een belangrijk beslispunt bij de opzet van 
een lokaal voedselnetwerk is of alle lokale 
producten welkom zijn of dat je je op biolo
gisch geproduceerd voedsel richt. Het is duide
lijk dat mensen die voor lokaal geproduceerd 
voedsel kiezen, het vaak ook belangrijk vinden 
dat dit voedsel is geproduceerd met aandacht 
voor milieu en landschap. Dus dat zou pleiten 
voor biologisch geproduceerde producten. 
Aan de andere kant vraagt de overgangspe
riode van gangbaar naar biologisch geteeld 
voedsel vaak een flinke investering van de 
boer. Ook de eisen waar je aan moet voldoen 
om in aanmerking te komen voor het biolo
gische keurmerk SKAL werken drempelver
hogend voor boeren om over te stappen naar 
biologisch. Het kan dan interessant zijn om als 
voedselnetwerk beginnende telers te helpen 
om op biologisch over te gaan, door hun 
producten ook in de beginfase op te kopen. 
 Sander Bosman vertelt dat de gemeente 
Brummen mee doet aan Natuurinclusieve 
landbouw en dat dit kansen biedt voor 
 coalities tussen boeren en consumenten. 
Hij is in gesprek met een groepje boeren 
over de mogelijkheden om zich te verbreden. 
Een lokaal voedselnetwerk met een gegaran
deerde afzet biedt kansen voor boeren die op 
kleine schaal aan de gang willen met andere 
teelten met meer ruimte voor biodiversiteit. 

“Als consumenten en producenten samen  
lokaal georganiseerd zijn en we zoveel  
mogelijk lokaal eten, krijgen we een gezonder  
en mooier  landschap.” 
Claire Vos

Hoe groot moet het gebied van  
een lokaal voedselnetwerk zijn?

In de discussiegroepjes van het landschapsge
sprek kwam verschillende keren de optimale 
schaal voor een voedselnetwerk op tafel. 
Hier ligt een spanningsveld tussen te klein of 
te groot. Richt je je alleen op producten die op 

het grondgebied van de gemeente Brummen 
zijn geproduceerd of betrek je zoveel mogelijk 
producten in een ruime straal rond Brummen?

“Als je een te beperkt aanbod hebt, krijg je  
de vraag onvoldoende op gang.”
Ruud Hemmer

Maak het zoekgebied naar producenten 
daarom niet te klein want dan is het aanbod 
van producten niet interessant genoeg voor de 
consument. 
 Daar staat tegenover dat als je het gebied 
van de producenten te groot maakt, de 
binding met de boeren verwatert. Ook blijft 
dan het positieve effect op het landschap uit. 
De groene dooradering van het landschap is 
vooral effectief als die geconcentreerd wordt 
aangelegd. Dus hoe dichter de boeren bij 
elkaar zitten hoe groter de kans dat ook de 
boerenlandvogels weer terug komen. 
 Verschillende deelnemers wisten nog 
 Brummense producten te noemen die nog 
niet op de kaart staan. Er gebeurt dus al meer 
dan je denkt. Er werd gesuggereerd om een 
middenweg te kiezen. Begin met wat breder 
om je heen te kijken met name voor de bijzon
dere en houdbare producten, zoals worst of 
wijn. Probeer ondertussen om lokale boeren 
te verleiden om te verbreden naar producten 
waar behoefte aan is. 

“We moeten inzetten op het betrekken van  
meer boeren voor een divers aanbod.” 
Johan van Riel

Hoe gaan we samen op weg? 
Doe mee!

Tijdens en na het landschapsgesprek hebben 
verscheidene mensen aangegeven om 
samen aan de slag te willen gaan. Als werk
groep gaan zij de mogelijkheden verkennen 
voor een eigen lokaal voedselnetwerk in 
Brummen en omgeving, een actieplan maken 
en in kaart brengen wat er nu is. Zo kunnen 
 bewoners samen de vraag naar lokaal voedsel 
 organiseren, kiezen voor gezonder voedsel 

Hans Hubregtse,  
Voedselkollektief Amersfoort
Hans geeft een mooi voorbeeld van burgers 

die zelf de vraag naar lokaal voedsel 

organiseren. Zij nemen direct af bij 

biologische en kleinschalige boeren 

uit de streek. Zo krijgen de boer en de 

consument weer zeggenschap over productie en 

consumptie van voedsel. Het collectief heeft 

150 consumentleden en 10-12 producenten. 

Iedereen kan wekelijks een bestelling doen 

en bij een centraal punt afhalen. 

Digitale huiskamersessie van het Landschaps
gesprek 2020. Links Hans Hubregtse (spreker), 
rechts Marieke Karssen (moderator).

Een aantal deelnemers aan het digitale 
 Landschapsgesprek ‘Voedsel uit eigen Landschap’.

De boodschappen van één week via het 
 Voedselkollektief Amersfoort.
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en  uiteindelijk bijdragen aan de omslag naar 
natuurinclusieve landbouw. Bewoners uit 
Brummen en omgeving zijn welkom. Interesse 
om mee te doen? Stuur dan een mail naar   
info@landschapsnetwerkbrummen.nl

Tekst
Claire Vos en Marie Baartmans 

Fotografie
Hans Hubregtse (30↓), Imre Lohmann, 
 Erfgoedcentrum Zutphen (28), Paul Opdam (30–), 
Marie Baartmans (30↑)

Het Landschapsgesprek 2020 werd  georganiseerd 
door het Landschapsnetwerk Brummen, in 
samen  werking met de Gemeente Brummen en 
Bureau Happyland. Met dank aan Marieke Karssen 
van The Plant voor de organisatie van de online 
sessie. Het landschaps gesprek is gefinancierd 
uit het POP3 project “Korte Voorzienings ketens 
in Brummen vervolg”, met dank aan de Provincie 
Gelderland en de Europese Unie in het kader van 
het Europees Landbouwfonds voor Plattelands-
ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
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BRUMMEN



Colofon

Dit cahier over samenwerking door bewoners en andere partijen 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. 

Fotografie
Chantal van Genderen (4-5), Jim van Iterson  
(binnenzijde omslag), Claire Vos (2) 
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Raoul Wassenaar
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