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Speciale editie met focus op Natuur Inclusieve Landbouw in Brummen 

 

Natuur Inclusieve Landbouw 

Dit is een extensieve manier van landbouw bedrijven waardoor de biodiversiteit toeneemt. Concreet 

betekent dit minder intensief gebruik van (kunst)mest, gewasbeschermingsmiddelen en externe 

mineralen (krachtvoer).  

Brummen is voorbeeldgebied voor Natuur Inclusieve Landbouw. De provincie is in samenwerking 

met de gemeente Brummen een project gestart met als doel:  met groepjes agrariërs een totaalplan 

te ontwikkelen voor een omschakeling naar een vorm van landbouw waarin samen wordt gewerkt 

met de natuurlijke processen in het landschap en ruimte wordt geschapen voor biodiversiteit. Het 

Landschapsnetwerk vult dit project aan met kennis over Groen-Blauwe Door Adering en de betekenis 

daarvan voor biodiversiteit en landschapsdiensten. Daarmee kunnen we samen met agrariërs en 

andere terreineigenaren een landschapsstructuur ontwerpen voor herstel van biodiversiteit.    

Drie bijeenkomsten met agrariërs 

Samen met de Gemeente Brummen heeft de Provincie Gelderland in december drie bijeenkomsten 

georganiseerd als start van het gebiedsproces voor Natuur Inclusieve Landbouw (NIL) in Brummen. Er 

waren korte presentaties over de maatschappelijke opgaven, kansen, toepassing en budgetten voor 

NIL in de komende jaren. De ruim 50 aanwezige boeren reageerden overwegend positief. Brummen 

ligt in de overgangszone van Natura 2000 gebied en is daarmee aangemerkt als NIL kerngebied. Voor 

de realisatie van het gebiedsplan komt in 2022 budget vrij vanuit het programma Agrifood en vanuit 



de Gelderse Maatregelen Stikstof. Dit budget is bedoeld om agrariërs financieel te ondersteunen om 

hun bedrijfsvoering natuur inclusief te maken. Boeren zijn welkom bij een reeks werksessies om 

samen tot een gebiedsplan te komen en deel te nemen aan een studiegroep voor natuur inclusieve 

landbouw. Mail voor vragen of deelname naar het projectteam via NILbrummen@gmail.com. 

 

Groen - Blauwe Door-Adering (GBDA) 

Het agrarische landschap van de gemeente Brummen wordt dooraderd door houtwallen, boomrijen, 

greppels en beken. Dit netwerk van natuurlijke elementen is de drager van biodiversiteit en van 

diensten die het landschap levert aan de mensen die er wonen en werken. Denk bijvoorbeeld aan 

bestuiving van gewassen, regulatie van schadelijke insecten, en vasthouden van water. Voor het 

ontwerpen van een landschap met natuur inclusieve boerenbedrijven is het van belang te weten hoe 

je het groenblauwe netwerk kunt inzetten. Het Landschapsnetwerk werkt aan een overzicht van 

kennis over hoe de groen-blauwe dooradering van het natuur inclusieve landschap kan worden vorm 

gegeven. Een rapportage zal later dit jaar op onze website verschijnen. Die vormt de basis voor een 

publieksvriendelijke kaart die aangeeft waar in het Brummense landschap groen-blauwe door -

adering waarde kan toevoegen.    

 

Lokaal voedselnetwerk 

Uit het Landschapsgesprek 2020 is een enthousiaste groep bewoners voortgekomen die gaat  

samenwerken met lokale producenten om met elkaar de vraag naar lokale voedselproducten een 

flinke impuls te geven. Het doel van dit lokaal voedselnetwerk is de band tussen producenten en 

consumenten te versterken, maar ook te stimuleren dat bewoners zich weer meer verbonden voelen 

met het landschap. Daar hoort ook bij dat Brummense producten kunnen bijdragen aan 

verduurzaming van de voedselketen. Zowel producent, consument als het landschap hebben er 

voordeel bij (eerlijke prijsvorming, gezond voedsel, herstel biodiversiteit, levende bodem, 

vermindering CO2-uitstoot, etc). Hiervoor wil de bewonersgroep een samenwerkingsverband 

oprichten die de distributie van producten organiseert, een grotere diversiteit aan lokale producten 

stimuleert en in samenwerking met de producenten afspraken maakt over de productiewijze. 

Subsidie voor het opzetten van lokale voedselnetwerken 

In samenwerking met de gemeente is het gelukt hiervoor  € 77.600 subsidie te verkrijgen van de 

provincie Gelderland voor professionele ondersteuning gedurende 2 jaar door bureau Happyland. In 

februari organiseert de groep een startbijeenkomst waarop agrariërs worden uitgenodigd mee te 

doen. Met dit project wil het Landschapsnetwerk agrarische bedrijven ondersteunen om over te 

schakelen naar natuur inclusieve landbouw.  

 

 



Boerderij in Empe aangekocht door Lenteland en Land van Ons 

Dankzij de bemiddeling van enkele inwoners van Empe, die samenwerken met het 

Landschapsnetwerk, hebben Lenteland en Land van Ons samen de boerderij “De Kiekebos” aan 

Breestraat 9 in Empe aangekocht. Dit is een buitenkans voor het lokale voedselnetwerk in Brummen.  

Land van Ons is op zoek naar pachters die op de ca. 20 ha. natuur inclusief willen boeren, deels 

akkerbouw.  www.landvanons.nl  

Lenteland start dit jaar op de boerderij en 19 hectare aangrenzende grond de regeneratieve en 

coöperatieve gemeenschapsboerderij Erve Kiekebos. Hier vind je straks onder andere een tuinderij, 

een voedselbos, een winkel en horeca. Klanten kunnen een oogstaandeel kopen en ook mede-

eigenaar worden van de boerderij en de grond. Zo wordt de gemeenschap weer eigenaar van de plek 

waar voedsel geproduceerd wordt. Wil je op de hoogte blijven? Via  www.lente.land/empe kun je je 

inschrijven voor de nieuwsbrief. 

Denk mee met Lenteland! 

Lenteland werft momenteel de boer (of boeren!) die dit jaar van start gaan op Erve Kiekebos. 

Tegelijkertijd gaat de stichting in gesprek met geïnteresseerden die graag betrokken raken bij de 

boerderij - als partner, klant of mede-eigenaar. Lenteland start binnenkort met werkgroepen rond de 

onderwerpen ‘afzet’, ‘land’, ‘strategie’ en ‘evenementen’. Wil je meedenken? Stuur dan een mailtje 

naar Eliane via eliane@lente.land. Heb je interesse om mede-eigenaar te worden? Dat kan later dit 

jaar als de plannen voor de boerderij meer vorm hebben gekregen. Kijk voor meer informatie over 

Erve Kiekebos op www.lente.land/empe. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief als bij ons bekend zijnde belangstellende. Afmelden kan via een mailtje 

aan afzender. 

www.landschapsnetwerkbrummen.nl  
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