Programma Landschapsgesprek 2021
Datum: Dinsdag 16 november
Locatie: Pancratiuskerk Brummen
Aanvang 20:00, de koffie staat klaar om 19:30.
Einde 22:00.

----------------------------------------------------------------------------------------Brummen-de landschapsbiografie: en nu aan de slag ermee!
In April 2021 verscheen Brummen-De Landschapsbiografie. Vanavond hoort U wat bewoners
ervan vonden. Bent u het Brummense landschap meer gaan waarderen? Bent u geïnspireerd
geraakt om zelf een activiteit te ondernemen? Ook gaan we aan de slag met de
Landschapsbiografie. In kleine groepen praten we over 5 thema’s die invloed gaan hebben op ons
landschap. Wanneer straks de gemeente aan de slag gaat met een omgevingsvisie, hebben we al
vast nagedacht over wat we belangrijk vinden. Met welke thema’s gaat u aan de slag?

Het programma ziet er als volgt uit:
19:30 Zaal open
20:00 Aftrap en doel van de avond, door avondvoorzitter Fons Smeur
• Presentatie van de resultaten van de enquête door Claire Vos,
Landschapsnetwerk Brummen.
• De voorzitter peilt de meningen in de zaal
• Het woord is aan dorpsdichter Marije Verbeeck
20:45 Pauze
21:00 Tafelgesprekken over de 5 thema’s.
21:50 Impressies en afsluiting

Kies nu uw discussiethema!
Hieronder vindt u een beschrijving van 5 thema’s. Het Landschapsnetwerk is benieuwd naar uw
ideeën en verwachtingen over deze thema’s. Uw inbreng is belangrijk voor onze koers in de
komende jaren.
Per tafel wordt 1 thema besproken. U moet dus kiezen. Kies nu en maak uw keuze bij
binnenkomst kenbaar door de bijpassende kleurenkaart te pakken. Krijgt een thema veel
belangstelling, dan kan de kleur van uw voorkeur op zijn. Heeft u dan een tweede keus?

1. Hoe kunnen Brummense burgers en boeren samenwerken?
Provincie en gemeente streven naar natuurinclusieve landbouw in Brummen. Denk aan
meer ruimte voor landschapselementen en biodiversiteit, of aan minder intensieve vormen
van landbouw, gebaseerd op nieuwe verdienmodellen. Die omslag kunnen boeren niet
alleen maken. Welke mogelijkheden hebben bewoners om natuurinclusieve landbouw te
helpen realiseren? Aan welke vormen van samenwerking denkt U? Worden bewoners
misschien mede-eigenaar van nieuwe bedrijven? Zetten ze een crowdfunding actie op,
bijvoorbeeld voor een lokale zuivelinstallatie? Financieren ze samen een houtwal? Of
betalen ze wat extra voor lokale producten om het landschap te verbeteren? Wat is er
allemaal mogelijk?
2. Biodiverse landschappen.
De Landschapsbiografie laat zien dat de natuurgebieden belangrijk zijn voor de
biodiversiteit. Maar ook dat om de Brummense biodiversiteit op niveau te houden, het
landschap buiten de natuurgebieden onmisbaar is. Hoe kunnen bewoners het landschap
versterken voor een veerkrachtiger biodiversiteit? Voorbeelden zijn: ‘samen voor de
patrijs’ en een ‘bijenlint’ maken. Wat kan er nog meer? Welke rol speelt de gemeente?
3. Het Brummense landschap klimaatbestendig? We hebben het de laatste jaren gemerkt:
extreme droogte, extreme buien, grote schade. Klimaatverandering gaat grote invloed
hebben op het watersysteem en op de biodiversiteit. Het landschap kan de effecten
verzachten. Door de capaciteit voor wateropvang te vergroten en het water beter vast te
houden. In het project WaardeVOL Brummen wordt het landschap beter aangepast aan het
veranderende klimaat. Maar wat doen we met de rest van de gemeente? Wat kunnen
burgers en de gemeente doen om de gehele gemeente klimaatbestendig te maken?
4. Nieuwe woningen in het landschap. Inwoners uit het westen van ons land kijken met
steeds meer belangstelling naar onze regio. Hoe gaan we in Brummen om met de nieuwe
woningbehoefte? Komt er een groeiende vraag naar wonen in het landelijk gebied? Vraagt
het bijvoorbeeld om clustering of juist spreiding? Welke doelgroepen moeten/ willen we
bedienen en wanneer biedt dat ook kansen voor versterking van het landschap? En
waarom zijn de tuinen van (nieuwe) woningen vaak zo steriel en versteend? Wordt dit
probleem onderkend? Ligt hier ook een rol voor de gemeente?
5. Toerisme in een bijzonder landschap
De Landschapsbiografie laat zien dat de kwaliteit van ons landschap uitzonderlijk is, en dat
er vele verhalen over te vertellen zijn. Toch is het toerisme in Brummen vrij bescheiden.
Hoe zien we de toekomst van de recreatie in de gemeente Brummen? Hoe kan eventueel
meer toerisme het landschap verbeteren, zoals meer natuur en herstel van
kleinschaligheid? Willen we ons natuurlijke landschap presenteren als “unique selling
point”? Zouden grondeigenaren meer in dit scenario betrokken moeten worden? En hoe
zou je dat op de gemeentelijke agenda kunnen krijgen?

