
Welkom op het Landschapsgesprek!

Brummen de Landschapsbiografie: 
en nu  aan de slag!

26 April 2022



Programma

▪ 20.00 

▪ Aftrap en doel van de avond: Fons Smeur

▪ Presentatie resultaten enquête: Claire Vos

▪ De voorzitter peilt de meningen in de zaal

▪ Dorpsdichter Marije Verbeeck 

▪ Toelichting op de tafeldiscussies

▪ 21:00 Tafelgesprekken over 5 thema’s

▪ 21:50 Impressies en afsluiting



Landschapsgesprek 2021/22
Enquête over de kwaliteit van ons landschap

Claire Vos



Resultaten van de Enquête

▪ De landschapsbiografie

▪ De kwaliteit van ons landschap

▪ Conclusies 



▪ 149 enquêtes via de LNB Nieuwsbrief 

▪ 657 enquêtes via het inwonerspanel Brummen spreekt

▪ Zijn er verschillen tussen de Nieuwsbrief lezers  en het inwonerspanel? 

▪ LNB – betrokken bij het landschap

▪ Panel – bredere groep burgers

Wie heeft er gereageerd?



De Landschapsbiografie

▪ Alle 5000 exemplaren zijn opgehaald

▪ Restje gaat naar nieuwe bewoners

▪ Hier zijn we  alvast heel blij mee!



Heeft u de Landschapsbiografie opgehaald?

87%

13%

LNB- Nieuwsbrief

Ja Nee

50%50%

Inwonerspanel

Ja Nee



Wat wilden we bereiken met de Landschapsbiografie?

▪ Meer kennis

▪ Grotere betrokkenheid 

▪ Bereidheid om samen

aan de slag te gaan



Wat vond u van de Landschapsbiografie?

▪ 96% vond de Landschapsbiografie interessant

▪ 92% heeft meer kennis over het landschap

Zeer veel
16%

Veel 43%

Beetje 33%

5%
3%



Over welke onderwerpen bent u meer te weten gekomen?



Over welke onderwerpen bent u dan meer te weten gekomen?

Verhalen van 
mensen en hoe 
ze vroeger 
leefden!



Bent u het landschap ook meer gaan 
waarderen?

▪ 94% waardeert het Brummense landschap!

Meer gaan
waarderen 66%

Waardering 
was al groot 

28%

Nee 
6%



Het lijkt erop dat het doel van de 

Landschapsbiografie is bereikt

▪ Er is meer kennis en waardering ontstaan voor de bijzondere plek 
waar we wonen

➢ belangrijke randvoorwaarde voor betrokkenheid bij het 
landschap: wat je niet kent dat mis je niet.

▪ Zal dit ook tot meer gezamenlijke inzet voor het landschap leiden?

➢ Deel 2 van de enquête werpt hier licht op.



Deel 2 De kwaliteit van ons landschap 

nu en in de toekomst 



Wij vroegen uw mening over het Brummense landschap

▪ Van wie is het landschap?

▪ Wat vindt u het meest waardevol? 

▪ Over welke veranderingen in het landschap maakt u zich zorgen?

▪ Wat dient met voorrang aangepakt te worden?

▪ Overweegt u om zelf actief te worden?



Van wie is het landschap? 

Provincie of 
Gemeente 

5%

Eigenaar 
12%

Van Iedereen 82%

▪ Je kan eigenaar zijn van een stuk grond

▪ Maar iedereen verblijft in het landschap 
als geheel

▪ HET LANDSCHAP IS VAN IEDEREEN!



31%:  het kleinschalige boerenland

59%:  de grote variatie

45%:  de natuurgebieden

De top 3 van de grootste kwaliteiten van het Brummense landschap



Wat vindt u van de veranderingen in het landschap van de laatste 
10 jaar?

▪ LNB:  46% zeer bezorgd over de veranderingen

▪ Panel: 25% zeer bezorgd  



45%: verdwijnen biodiversiteit

31% windmolens & zonneparken41%: intensivering van de landbouw

De top 4 waarover  men zich zorgen maakt 

37%: verdwijnen groenblauwe dooradering



Herstel biodiversiteit

Extensivering van de landbouw

Wat moet er met voorrang worden aangepakt? 

Herstel groenblauwe dooradering

1

2

3



▪ LNB 88% 

▪ Panel 44% 

▪ 44% van 657 dat zijn veel nieuwe actieve mensen!         

Overweegt u om zelf actief te worden t.b.v. het landschap?

88%

12%

LNB Nieuwsbrief

Ja Nee

44%

56%

Inwoners Panel

ja Nee



Waar wilt u zich voor inzetten?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mede-eigenaar Zon of Wind

Patrijzenproject of Bijenlint

Samen grond kopen

Groenblauwe dooradering

Omgevingsvisie

Lokaal voedselnetwerk

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke tuin

LNB Panel



Conclusies

▪ Er is veel consensus over de belangrijkste kwaliteiten en bedreigingen van het 
landschap 

▪ Kwaliteiten: 
➢ Grote variatie 

➢ Natuurgebieden 

➢ Kleinschalig boerenland 

▪ Bedreigingen: 
➢ Verdwijnen biodiversiteit 

➢ Intensivering landbouw 

➢ Verdwijnen groenblauwe dooradering

➢ Verschijnen windmolens en zonneparken 



Conclusies

▪ Veel mensen overwegen om zelf actief te worden

➢ Meedenken met de omgevingsvisie!

▪ Een aantal van de thema’s komt terug in  2e helft van deze avond

➢ Hoe kunnen Brummense burgers en boeren samenwerken?

➢ Biodiverse Landschappen (in eigen tuin of GBDA in boerenland )



Veel dank voor uw aandacht.
www.landschapsnetwerkbrummen.nl



Onderwerpen tafeldiscussies

1. Hoe kunnen Brummense burgers en boeren samenwerken?

2. Biodiverse Landschappen

3. Het Brummense landschap klimaatbestendig? 

4. Nieuwe woningen in het landschap

5. Toerisme in een bijzonder landschap



Onderwerpen tafeldicussies





Tweederde van de mensen heeft iets ondernomen naar aanleiding van de  
de Landschapsbiografie



De kwaliteit van het Brummense landschap 

▪ 88% bezorgd over veranderingen in het Landschap

88%

8%
4%

Bezorgd Niet bezorgd Weet niet



Wat vond u van de Landschapsbiografie?

▪ 96% vond de Landschapsbiografie interessant

▪ 92% heeft meer kennis over het landschap



Wat zijn de grootste kwaliteiten van het Brummense landschap? 



Wat zijn de grootste kwaliteiten van het Brummense landschap? 





Wat zijn de grootste bedreigingen voor het landschap?

▪ 88% bezorgd over veranderingen in het Landschap



Wat moet er met voorrang worden aangepakt?



0% 1%

10%

31% 31%

17%

2%

< 20 jaar 21-30 41-50 51-60 61-70 71-80 > 80 jaar

Leeftijd

18% 19%
17%

14%

32%

< 5 jaar 6-10 11-20 21-30 > 30

Woont in Brummen sinds


