Verslag 6e Brummense
Landschapsgesprek
(Dinsdag 26 april 2022)

Colofon

Organisatie: Landschapsnetwerk Brummen
Avondvoorzitter: F. Smeur (LNB)
Gedicht: M. Verbeeck (Brummense dorpsdichter)
Gespreksleiders: S. Bosman (gemeente Brummen), H. Hengeveld (IJsselbiënnale), A. Kruft
(Waterschap Vallei en Veluwe), H. Poldermans (Dorpsraad Brummen), A. Zekveld (Atelier
Zekveld), R. Donders en M. Verschuur (LNB, Bewoners voor lokaal voedsel),
Rapporteurs: J. Fris (Lente-Land), E. van Gessel (Bijenlint Leuvenheim), H. Benjamins
(LNB), J. Berends van Loenen (LNB), M. Claringbould (LNB), J. van Goozen (LNB), Ch.
Reyniers (LNB, bewoners voor lokaal voedsel), C. Vos (LNB)
Eindredactie: P. Opdam (LNB)
Tafeldiscussie Nieuwe woningen in het landschap in samenwerking met A. Zekveld, Atelier
Zekveld.
Het jaarlijkse Brummense Landschapsgesprek is mede mogelijk dankzij de financiële steun
van de Gemeente Brummen en de Provincie Gelderland.
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Brummen-de landschapsbiografie: en nu aan de slag ermee!
In April 2021 verscheen Brummen-De Landschapsbiografie. Tijdens het 6e Brummense
Landschapsgesprek hoorden we wat bewoners ervan vonden. Het Landschapsnetwerk Brummen
zette een enquête uit onder 2 groepen bewoners: de lezers van de LNB-Nieuwsbrief en (in
samenwerking met de gemeente Brummen) het bewonerspanel “Brummen spreekt”. Op deze
avond werden de resultaten onthuld.
Vervolgens zijn we met de Landschapsbiografie onder de arm aan de slag gegaan. Uit de enquêtes
blijkt ook welke ontwikkelingen in ons landschap de bewoners het meeste bezig houden. In kleine
groepen werd gepraat over 5 van die ontwikkelingen. Over zorgen, kansen en oplossingen. Als
voorbereiding op de omgevingsvisie. Want de gemeente gaat een omgevingsvisie maken als
onderdeel van de invoering van de nieuwe omgevingswet.
De twee onderdelen werden op een bijzondere wijze met elkaar verbonden door de Brummense
dorpsdichter Marije Verbeeck.

Het programma zag er als volgt uit:
20:00u 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
20:45u Pauze met koffie en thee
21:00u Tafelgesprekken over de 5 thema’s
21:50u Impressies en afsluiting
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Samenvatting resultaten enquête
Het doel van de Landschapsbiografie is de kennis van het landschap onder bewoners, en daardoor
hun betrokkenheid met het landschap, te vergroten. De enquêtes geven inzicht in hoeverre dit
doel is gehaald.

Materiaal
Groep 1: 149 enquêtes ingevuld door abonnees van de Nieuwsbrief van het Landschapsnetwerk
Brummen. Dit zijn dus bewoners die al betrokken zijn bij het landschap, en er relatief veel van
weten.
Groep 2: 657 enquêtes via het inwonerspanel “Brummen spreekt”, met dank aan de gemeente
Brummen voor het inzetten van dit gemeentelijke instrument voor dit doel. Deze groep 2 is
neutraal ten opzichte van landschap, maar wel betrokken bij de gemeente.
De resultaten van de enquête onder groep 2 kwamen enkele dagen voor het Landschapsgesprek
binnen, en konden voor de presentatie nog niet volledig verwerkt worden. Ze wijken meestal
maar weinig af van groep 1. Duidelijke afwijkingen krijgen hieronder aandacht.

Wat vonden bewoners van Brummen- de Landschapsbiografie?
•
•
•

Bijna alle 5000 exemplaren zijn opgehaald. Van groep 1 heeft 87% er een, van groep 2 50%.
Van groep 1 vindt 96% de Landschapsbiografie interessant, en 92% zegt meer kennis van het
landschap te hebben opgedaan. De cijfers van groep 2 liggen iets lager.
Van groep 1 is 66% het landschap meer gaan waarderen.

Wat vinden bewoners van de ontwikkelingen in hun landschap?
•
•
•

•

De top 3 van de grootste kwaliteiten van het Brummense landschap die worden genoemd
zijn, in beide groepen, de grote variatie, de natuurgebieden en het kleinschalig boerenland.
Onder groep 1 maakt 46% zich grote zorgen over veranderingen in het landschap, onder
groep 2 is dit 25%.
De top 4 van onderwerpen waarover men zich zorgen maakt is in beide groepen gelijk. Op 1
staat het verdwijnen van de biodiversiteit, op 2 de intensivering van de landbouw, daarna
verdwijnen van landschapselementen (de groenblauwe dooradering) en op 4 zonnepanelen
en windmolens.
Van groep 2 wil 44% zich actief gaan inzetten voor het landschap, in groep 1 zelfs 88%.
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ONS BRUMMENLAND
Marije Verbeeck, voorgedragen op het landschapsgesprek op 26 april 2022
Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.
Bloem was gelukkig in zijn Dapperstraat
tot Brummen is hij blijkbaar nooit gekomen
waar hoge lanen statig zijn en oude bomen
de bossen zijn waar je van achteroverslaat
waar de Veluwe zijn hoogstand ligt te dromen
de dorpen en gehuchten mooi verspreid
tussen bos en grasland neergevlijd
en waar de IJssel en de beken eeuwig verder stromen
in Bloems tijd leek er geen einde aan te komen
er was nog ‘woeste grond’ om te ontginnen
hadden we het toen maar op ons af zien komen
konden we daar nu maar overnieuw beginnen
die stille leegte wordt nu rap ons groot gemis
doordeweeks beheersen auto’s onze wegen
op zaterdagen kleuren alle tuinen grijs
van tegels waar het leven uit gespoten is
op zondag knallen de motoren op de dijk
steeds minder stappen gaan er over onze paden
de mensen rollen er veel liever snel doorheen
terwijl de hoge bomen vanuit hun kruinen naar hen kijken,
tellen zij de weggetrapte calorieën op hun scherm
nóg vertelt het landgoed van hen die voor ons leefden
langs de rabatten, waar je in stilte met jezelf kunt zijn,
stromen nog de beken met helder oeroud water voort
vangt een zandpad zacht je voeten op
rusten je ogen op de randen tussen wei en bos
En alles is hierover al gezegd:
het grote ondernemen knabbelt aan het kleine land
een wijkje hier, een snelweg daar, parkeerplein zus, fabriekje zo
om over windmolens en zonneparken nog te zwijgen
natuur en kinderen verbannen naar de reservaten
en de tevredenen en legen moeten steeds ontevredener
en ook steeds luider roepen
dat we moeten luisteren naar bomen
en dat we moeten buigen voor een bloem
want in een landschap, houdt alles alles vast
de grond, het water, mossen en de das
zo ingewikkeld is dat niet, daar hoef je niet
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voor te studeren, heb ik bij mijzelven overdacht
dat wij hier droevig en verloren zullen zijn
… domweg ongelukkig, als we het tij niet keren
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Tafelgesprekken
Tafelgesprek - Samenwerking boeren en burgers
Rapporteurs: Jaap Fris en Charlotte Reyniers
Gespreksleiders: Roos Donders en Marco Verschuur.

Het Landschapsnetwerk werkt in samenwerking met de gemeente Brummen en
met een aantal producenten aan de ontwikkeling van een lokaal voedselnetwerk. In
de Landschapsbiografie zit een brochure over de tussenstand begin 2021. In dit
voedselnetwerk bouwen boeren, inwoners, instellingen en bedrijven een
samenwerking op met als doel de lokale markt te voorzien van lokale producten.
Daardoor krijgen boeren een betere sociaaleconomische positie en inwoners een
mooier en gezonder landschap.
Doel van de bespreking is ideeën ophalen hoe zoveel mogelijk bewoners mee
gaan doen aan deze lokale voedselmarkt. De werkgroep Lokale voedselnetwerken
gaat meet de ideeën aan de slag.
Omschrijving van het thema: 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. Welke mogelijkheden hebben bewoners om boeren te
helpen natuurinclusieve landbouw te 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?
Welke optie heeft de voorkeur?
Aan tafel: 3 producenten (één geen interesse in lokale afzet, één wil heel graag en één start
een bedrijf dat zich 100% richt op directe afzet). Verder: 9 betrokken burgers.

Hoe als bewoner bijdragen om natuur-inclusieve landbouw te stimuleren?
•

Je kunt bijdragen als consument, financier en/of vrijwilliger

•

Bij burgers bereidheid meer te betalen (eerlijke prijs). Daarvoor nodig: inzicht in hoe een
boer werkt. Sterke informatiebehoefte bij bewoners/burgers.

•

Kleinschaliger bedrijven zijn kansrijker voor directe verkoop dan grote bedrijven. Boer
(100 koeien, 1 milj. liter) mag 10% lokaal vermarkten, maar doet dat niet, want het is
teveel werk, houdbaarheid (verse producten) en continuïteit zijn uitdagingen.

Hoe kunnen we de samenwerking tussen boeren en burgers bevorderen?
In ieder geval nodig voor een goede samenwerking:
- Betrouwbaarheid (in twee richtingen, leveren en afnemen)
- Goede klantenkring, een kring van betrokken mensen (als voorbeeld werd
meermaals de Meander genoemd)
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-

Burgers moeten weten wat er is (kleine bedrijven in kaart brengen)

Een voedselcoöperatie door burgers zou een oplossing kunnen zijn.
Boeren hebben vaak financiering nodig (die ze bij de bank niet kunnen krijgen).
Investeren ‘in de boer’ kan ook een rol voor burgers zijn. In ruil daarvoor bijv. toegang tot
lokale producten of een stukje rendement.
Belangrijk punt dat gemaakt wordt: er zijn andere manieren om een boerenbedrijf te
ondersteunen dan hun producten af te nemen. Bijvoorbeeld vrijwilligersgroep.
Misschien kunnen groepen bewoners boeren die niet lokaal verkopen motiveren/te helpen
natuur-inclusiever te boeren en ze betrekken in ‘de lokale keten’.
Kernwoorden (zowel voor consumenten- als vrijwilligersgroep): Gemeenschapszin –
verbinding – een relatie opbouwen – de boer een gezicht geven (bijv. rubriek in krant).

Financiering: zou u investeren?
Deze dialoog gaat meer over de meerprijs die door de boer geïnvesteerd kan worden in het
landschap. Niet zozeer over het mogelijk maken van bijvoorbeeld een lokale kaasmakerij of
het mede-eigenaarschap in grond.
Zoals eerder aangegeven zijn burgers wel bereid om een meerprijs te betalen. Bijv. als daar
een lokaal, kwaliteitsproduct en/of een mooi(er) landschap tegenover staat. (Lokaal wordt
belangrijker gevonden dan bijv. NIL)
De vraag werd gesteld of het wel duurder moet zijn?
—> antwoord 1: schaalvergroting laat kosten dalen
—> antwoord 2: we betalen juist te weinig voor ons voedsel, veel kosten worden in de prijs
niet meegenomen en worden door de maatschappij op andere wijze betaald. We zullen
juist naar een veel eerlijker prijs moeten. Eerlijker voor de boer én de Aarde.

Wat haalt je over de streep om mee te doen?
Gemakzucht gooit roet in het eten bij consumenten.
Wat zou kunnen helpen:
• Duidelijkheid over waar, wat, wanneer beschikbaar is.
• Regelmaat, een vast moment in de week waarop producten/pakketten beschikbaar
zijn.
• Gevoel van verbinding met het bedrijf en de boer is belangrijk
• Een verkooppunt waar alles te vinden is (bijv. onbemensde winkel of lokale markt).
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Tafelgesprek - Biodiversiteit
Rapporteurs: Egbert van Gessel en Joop van Goozen
Gespreksleider: Sander Bosman
De Landschapsbiografie laat zien dat de natuurgebieden belangrijk zijn voor de biodiversiteit.
Maar ook in het agrarische landschap, buiten de natuurgebieden, is biodiversiteit onmisbaar.
Herstel van de boerenlandvogels en de insectenrijkdom is een speerpunt van het
Landschapsnetwerk, denk aan initiatieven als ‘Red de patrijs’ en het ‘Bijenlint Leuvenheim’. De
gemeente Brummen werkt aan een biodiversiteitsplan.
Doel van de bespreking is belangrijke aandachtspunten op te halen die aan de gemeente
kunnen worden aangeboden als inspiratie voor het biodiversiteitsplan. De werkgroep
biodiversiteit brengt deze aandachtspunten in bij het maken van het gemeentelijke
biodiversiteitsplan.
Omschrijving van het thema. Waar moet het biodiversiteitsplan van de gemeente vooral over
gaan? Wat moet er geregeld worden, met name buiten de beschermde natuurgebieden? Welke
doelen zijn het belangrijkst? Welke rol kunnen de bewoners spelen? En wat verwachten we van
de gemeente?

Brummen is nog betrekkelijk rijk aan biodiversiteit, maar ook hier is achteruitgang door
toenemende agrarische productie en verdwijnen van landschapselementen. De ruilverkaveling
was er al debet aan, maar sindsdien is de ontwikkeling doorgegaan.
Bermbeheer
Door een andere gemeentelijke aanpak kan het bermbeheer een waardevol deel van de oplossing
van de biodiversiteit zijn. Door niet meer te klepelen en het maaisel af te voeren verschraalt de
grond en komen planten en daarmee insecten terug. De gemeente heeft echter beperkte
mogelijkheden; 80% van de bermen is niet breed genoeg: slechts een meter en de veiligheid
gebiedt een verantwoord maaibeleid. Op de bredere bermen voert de gemeente het maaisel af,
maar zaait niet in; plantengroei moet spontaan herstellen. Daar waar mogelijk voert de gemeente
sinusbeheer. De bermsloten maaien i.p.v. uitbaggeren.
Herstel hagen en andere lijnvormige landschapselementen
Vele hagen zijn verloren gegaan bij de ruilverkaveling. Herstel van de hagen is in vele opzichten
belangrijk voor de mens, bijvoorbeeld doordat ze een rol spelen in de bestuiving van
voedingsgewassen en in natuurlijke beheersing van plagen van de eikenprocessierups (en in vele
andere landschapsdiensten). Houtwallen hebben een positieve uitwerking op de aanpalende
bodem, en verlagen op het perceel de verdamping waardoor het gewas minder schade lijdt door
droogte. Boeren moeten daarvan overtuigd worden, maar ook daarmee in de praktijk kunnen
werken.
Natuurinclusieve landbouw
Brummen is proefgebied voor natuurinclusieve landbouw. Boeren zijn geïnteresseerd in
verandering, maar er moet aandacht en hulp zijn om die veranderingen te bewerkstelligen. En
boeren zijn ook ondernemers; sommigen zijn boos omdat er te weinig begrip is voor hun situatie.
Kansen liggen vooral bij het versterken van het netwerk van landschapselementen zoals
houtwallen en bloemrijke randen. Deze Groenblauwe dooradering levert ook voor de mens
waardevolle diensten, zoals bestuiving en natuurlijke plaagregulatie. Er zijn subsidies voor de
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aanleg en beheer van landschapselementen (bijv. Agrarisch Natuurbeheer).
Landschapsbescherming
Bescherming van landschapselementen is nodig, regel dit in bestemmingsplannen via de
omgevingsvisie. Regel dat de gemeente de mogelijkheid heeft om te handhaven.
Het beleid loopt nog al eens achter de feiten aan. Plannen die eenmaal in de verwerkingsmolen
zitten zijn vaak niet meer omkeerbaar, ook al worden bij de uitwerking de nadelen inzichtelijk.
De overheid zou meer de regie moeten voeren en zoveel mogelijk gronden moeten verwerven en
deze weer onder strikte voorwaarden uitgeven, dus een vorm van omgekeerde ruilverkaveling,
maar dan zonder weilanden en akkers met zonnepanelen. Land van Ons hanteert een dergelijk
principe.
Waterlopen
Minder water afvoeren i.v.m. verdroging, maar dan wel in overleg met boeren en omwonenden.
Beter beheer van sloten i.v.m. aanwezigheid amfibieën.
Waterschap moet maaisel slootkanten afvoeren. Monitoring van de waterkwaliteit is belangrijk.
Sloten ondieper maken moet zich goed verhouden tot het belang van de boer.
Belangrijke actiepunten voor LNB in relatie tot de gemeente
- Het bermbeheer optimaliseren daar waar het mogelijk is.
- De nieuwe omgevingswet gebruiken om bestemmingsplannen natuurvriendelijk te
maken.
- Herstel van de hagen blijven stimuleren en subsidiëren.
- Natuurinclusief boeren blijven stimuleren.
- Permanent en vroegtijdig overleg bij planvorming met alle betrokkenen (boeren,
bewoners, waterschap, gemeente, provincie, natuurorganisaties e.d.)

10

Tafelgesprek - Het Brummense landschap klimaatbestendig
Rapporteur: Claire Vos
Gespreksleider: Anne Kruft
In de Landschapsbiografie wordt aandacht besteed aan de noodzaak het landschap aan te passen
aan het veranderend klimaat. Hoe nodig dat gaat worden, hebben we de laatste jaren gemerkt:
extreme droogte, extreme buien, grote schade. Klimaatverandering gaat grote invloed hebben op
het watersysteem, op de biodiversiteit en op onze gezondheid. In het project WaardeVOL
Brummen wordt het landschap beter aangepast aan het veranderende klimaat. Dat gebeurt in
een gebied tussen Hall en Oeken, Tonden en Broek.
Doel van de bespreking is bij de gemeente aandacht te vragen voor de noodzaak ook elders in
de gemeente Brummen het watersysteem aan te passen.
Omschrijving van het thema. Het watersysteem in Brummen is er nu op gemaakt water zo snel
mogelijk af te voeren. Beken zijn diepe goten, percelen zijn goed gedraineerd. Wat brengt dit voor
risico’s mee bij grote langdurige droogte en extreme stortbuien? Wat gebeurt er bijvoorbeeld in
Brummen als er in 24 uur 100 mm regen valt? Door het landschap aan te passen kunnen de
gevolgen worden verzacht. Door de capaciteit voor wateropvang te vergroten en het water beter
vast te houden. Wat gaan we de gemeente vragen om de gehele gemeente klimaatbestendig te
maken?
Allereerst melden enkele mensen die betrokken zijn bij WaardevolBrummen dat dit proces veel te
lang duurt. Het lijkt stil te liggen. Omdat niet iedereen wil meedoen en de aanpassing van het
landschap vrijwillig is, gebeurt er niets.
Hoe wordt de verandering van het klimaat met perioden van droogte en soms wateroverlast bij
extreme neerslag ervaren?
Wat voor ideeën zijn er om het landschap klimaatbestendiger te maken?
1. Wateropvang in rabattenbossen.
2. Organische stof in de bodem verhogen.
3. Leuvenheimsebeek aanpassen. Dit is nu een diepe goot die regionaal veel water onttrekt.
Door de beek te verontdiepen en een accoladeprofiel te maken met natuurvriendelijke
oevers, zoals bij Oekense beek, zal de situatie voor landbouw en het naastgelegen
natuurgebied verbeteren.
4. Minder waterwinning op de Veluwe en minder naaldbossen, die veel water onttrekken.
5. De Eerbeekse papierindustrie onttrekt ook veel water.
6. Minder drainage op landbouwgronden.
7. Natuurinclusieve landbouw biedt kansen, waarbij boeren betaald worden voor
maatschappelijke diensten zoals wateropvang.
8. High tech landbouw is ook een route met lichtere landbouwmachines en drones,
voorkomt inklinking van de bodem en minder verlies van mest aan de omgeving.
Het advies van de groep aan de gemeente voor de rest van Brummen is:
1. Maak een goede watersysteemanalyse van de hele gemeente rekening houdend met
klimaatverandering
2. Houd bij de aanpassing van het landschap rekening met de ontstaansgeschiedenis van het
landschap, de bodem, de loop van de beken.
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3. Betrek niet alleen de waterhuishouding maar ook de biodiversiteit bij de aanpassing van
het landschap
4. Integrale aanpak: landbouw, natuur en wonen.
5. Maatregelen beter uitleggen bij bewoners.
6. Kleine stapjes. Begin met een pilotproject in een klein gebied waar adaptatiemaatregelen
worden uitgeprobeerd. Dit trekt anderen over de brug, als ze zien dat het meevalt.
7. Zorg bij nieuwbouw voor voldoende groen: geen tegels. Dit geldt ook voor voldoende
bomen in de wijk voor een prettig leefklimaat. De gemeente moet hier sturen en betere
voorlichting geven. Ook bij ambtenaren van de gemeente moet de knop om.
8. Let bij de keuze van bomen op klimaatbestendige soorten, die geschikt zijn voor het
toekomstige klimaat.
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Tafelgesprek - Nieuwe woningen in het landschap
Rapporteurs: Hennita Benjamins, Jet Berends van Loenen.
Gespreksleiders: Anne Zekveld, Henk Hengeveld
Inwoners uit het westen van ons land kijken met steeds meer belangstelling naar onze regio. Hoe
gaan we in de gemeente Brummen om met de nieuwe woningbehoefte? Komt er een groeiende
vraag naar wonen in het landelijk gebied? Tegelijk gaan steeds meer boeren stoppen en komt
grond vrij. Hoe gaan we daarmee om?
Doel van de bespreking is meningsvorming over woonvormen die de kwaliteit van het
landschap versterken.
Omschrijving van het thema. In Nederland wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van
wonen. Bijvoorbeeld: Groepen kopen grond en ontwikkelen er een ‘landgoed’ of ‘woongoed’. Een
mogelijkheid: Boerderijen die stoppen worden omgevormd tot kleine groepen woningen met
verantwoordelijkheid voor landschapsbeheer. Voor welke oppervlakte? Passen dit soort
initiatieven in het Brummense landschap, en zo ja waar, in welke landschapszone. Zou de
kwaliteit van het landschap erop vooruitgaan? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden? Hoe
moeten de verantwoordelijkheden voor het landschap worden verdeeld?

Algemene indruk
Leuk en geanimeerd gesprek, ondersteund met een kaart van de gemeente waarop vlaggetjes en
pionnen konden worden gestoken. Iedereen kwam ongeveer gelijkwaardig aan bod. Eén
deelnemer is werkzaam bij de gemeente, grofweg één helft van de tafel is zelf op zoek naar een
woning en/of heeft concrete ideeën voor een initiatief. In de andere helft betrokken en
nieuwsgierige mensen.

Van minder impact naar meer
Uitgaande van de woningbouwopgave waar Brummen voor staat, welke mogelijkheden zien de
deelnemers voor nieuwe woningen? De reacties waren opgebouwd van grof naar fijn, en van
minder naar meer impact op het landschap. De volgorde was als volgt:
- Splitsen van bestaande woningen en toevoegen van huisnummers op één adres. Dit is nu
niet mogelijk vanuit wet- en regelgeving en daardoor worden kansen gemist.
- Transformeren van bestaande gebouwen, bijvoorbeeld agrarische gebouwen.
- Rood voor rood regeling, met meerdere mensen op een erf wonen. Bouw dan wel
woningen die passen bij historische / agrarische bebouwing en bijvoorbeeld geen
vierkante witte villa’s.
Maar om de geplande 900 woningen te halen is meer nodig:
- Misschien is er in de gemeente nog ruimte voor nieuwe wijken en kleine initiatieven?
- Nieuwe wijken ‘vastplakken’ aan bestaande wijken. Dit is gunstig vanwege gebruik van
bestaande infrastructuur en relatief minder impact op het landschap. Suggesties: de
bekende nieuwbouwprojecten (Elzenbos, Eerbeek Burgersterrein, Lombok Eerbeek).
- Wat weet de gemeente over de woningbehoefte van verschillende typen bewoners? Van
welke type bewoners kunnen de behoeften worden gerealiseerd in appartementen in
hogere gebouwen?
- Geef meer aandacht aan woonvormen voor jongeren, ouderen en alleenstaanden (bijv
kleine huuskes.)
- Geef voorrang aan bewoners uit de regio.
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Bouwen aansluitend aan zonering landschap Brummen?
- Hoe kunnen nieuwe woningen met hun omgeving het karakter van het landschap
-

-

-

-

ondersteunen? Welke woonvormen passen bij de landschapstypen in de zonering?
Welke rol kan het Landschapsnetwerk Brummen hier spelen? Zij hebben veel kennis in
huis vanwege de biografie. Kan het Landschapsnetwerk bijvoorbeeld een tool
ontwikkelen?
Hoe kunnen nieuwe woningen worden gekoppeld aan voorzieningen voor groene energie,
bijvoorbeeld via een gebiedscoöperatie? Zou dat b.v. in de Lendebuurt kunnen waar nu een
groot zonnepark wordt ontwikkeld?
Bouwen in landgoederenzone en uiterwaarden werd als ongewenst beoordeeld, hooguit
kleine/passende initiatieven.
Nogal wat mensen willen in bosgebied wonen, maar op de Veluwe mag je niet bouwen. Hoe
kan bouw van woningen worden gecombineerd met bosontwikkeling? Ligt hier een kans om
de huidige bosgebieden uit te breiden?
Enkele grotere gebouwen in Eerbeek en Brummen kunnen andere gebieden ontlasten.
Niet iedereen wil een tuin. Een voorbeeld is een collectieve villa: meerdere woningen met
de uitstraling van 1 grote villa. Hoe kan die op een locatie als die van de Aldi in Brummen
aansluiten bij de statige villa’s in de straat?
Hoe kunnen lokale initiatieven zoals in Hall (voor lokale bewoners) als voorbeeld voor
andere plekken gefaciliteerd worden?

Agrarisch wonen
In het gesprek veel aandacht voor vormen van agrarisch wonen. Hier is relatief meer
dynamiek te verwachten daar waar stoppende boeren geen opvolging hebben. Koppelen aan
hoe agrarische sector zich gaat ontwikkelen. Allerlei varianten kwamen langs. De indruk was
dat die mede werden ingegeven door eigen behoeften en ambitie om meer in en met het
landschap te wonen. Men wil af van de standaard woning. Genoemde ideeën:
- Boerderij opsplitsen. Stal bv. verbouwen tot woning, of kapschuur, of het huis opsplitsen.
Wanneer boerderij op landgoed staat, moet deze in stand worden gehouden.
- Op vrijkomend agrarisch vastgoed (VAG) zijn clusters van 2 – 4 woningen mogelijk. Geen
rood-voor-rood: Hoe kunnen schuren worden herbestemd?
- Oproep aan de gemeente om mogelijk VAG te inventariseren en alvast vooruit te denken.
- Als aansluiten aan het landschap een uitgangspunt is, hoe krijgen nieuwe bewoners uit de
stad dan affiniteit met het landschap? Is er behoefte aan toetsing die betere garanties
geeft dat nieuwbouw en tuin beter aansluit bij het landschap? Moet je het landschap
openstellen voor iedereen die er wil wonen?
- Hoe kunnen de wensen en creativiteit van bewoners waarde in het landschap toevoegen?
Hoe kan bijvoorbeeld een stoppend boerenbedrijf worden ontwikkeld als kleinschalige
woonlocatie met een diversiteit aan kleine woningen, ingebed in een groene omgeving,
bijvoorbeeld met permacultuur? Er is ook behoefte aan nieuwe en diverse concepten, juist
kleiner van aard en verspreid opgezet.

Aandachtspunten/kansen
-

-

Kansen voor meer collectiviteit. Met meerdere mensen op een erf kan je toe met minder
auto’s bijvoorbeeld. Ook gezamenlijk zorgen voor onderhoud e.d.
Wie kan er wonen? NIet iedereen is geschikt of heeft dezelfde verwachtingen en
interesses, wellicht criteria opstellen. bv Stichting die een rol speelt bij selectie van
passende bewoners. Rol van de welstandscommissie?
Wat is de winst voor het landschap, hoe wordt het versterkt?
Ook aandacht voor klimaat adaptatie
Is er een maximum hoogte? Afhankelijk van locatie. Niet hoger dan hoogste boom .
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Tafelgesprek - Omgaan met Recreatie en Toerisme
Rapporteur: Mariëtte Claringbould
Voorzitter : Henk Poldermans

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? De gemeente heeft hierover een visie
gepubliceerd.
Doel van de bespreking is meningsvorming die het Landschapsnetwerk kan gebruiken als
inbreng in de verdere ontwikkeling van het Brummense recreatiebeleid.
Omschrijving van het thema. Hoe kan eventueel meer toerisme bijdragen aan de het kwaliteit van
het landschap? Bijvoorbeeld door de aanleg van aantrekkelijke wandelpaden, met herstel van
landschapselementen en kleinschaligheid? Willen we ons natuurlijke landschap presenteren als
“unique selling point”? Wat zijn gewenste en wat zijn ongewenste vormen van toerisme? Zou de

toegankelijkheid van het landschap verbeterd moeten worden? Of eerder zonering van
rust-drukte? En hoe zouden grondeigenaren meer in dit scenario betrokken moeten worden?
Moeten deze worden betaald voor onderhoud of voor investeringen die de kwaliteit van het
landschap voor toerist en inwoners verbeteren?
Recreatie is: eigeninwoners, regiobewoners en ook mensen van buitenaf. Toerisme is: mensen
van buitenaf. Hiervoor maak je verschillend beleid, de behoeften zijn verschillend.
Onder de deelnemers is al (enige) ervaring met toeristen/ recreanten. Zo is er iemand vrijwillig
beheerder van de Middelste Molen (10.000 bezoekers p. j.). Hij komt zelf uit de papierindustrie en
vertelt graag het verhaal van het landschap en de ontwikkeling van de industrie. Er is ook een
verhalenverteller die mensen rondleidt in het landschap. Er is een jonge onderzoeker die voor zijn
studie Het Gat van Cortenoever bestudeert in opdracht van de gemeente (Vissers vs. Zwemmers
vs. Natuur…etc). Er is iemand met een vakantiewoning voor toeristen. Een gemeentemedewerker
(inwoner Dieren), 1 inwoner Velp, overigen Brummen. etc.
Positieve punten landschap:
Grote rijkdom aan natuur; veel variatie in landschap. Tamelijk ongerept. Zeer geschikt voor fietsen
en wandelen.
Wat mist er voor recreanten en toeristen?
• Doorkruisen van landschap, ook de akkers en weiden (zoals in Limburg) is niet altijd
mogelijk. Daardoor minder uitnodigend. Er kan bijvoorbeeld wel langs de IJssel worden
gewandeld, maar vooral als struinpaden. Is dat erg? Voor inwoners niet echt.
• Café’s en restaurants (te) weinig open. Problemen met personeel aantrekken (Kromhout,
Engelenburg).
• Wat meer bewegwijzering (van station naar centrum bijvoorbeeld). Routes vanaf het
Marktplein. Wandelroutes?
Wat weten we van de doelgroepen?
• Veel 55 plussers. Komen fietsen en wandelen. Belangrijkste doelgroep.
• Bekende attracties voor mensen van buitenaf: The Gallery en De Engelenburg.
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•
•

Grote groepen toeristen naar Landal park. Vooral gezinnen. Blijven daar in de buurt of op
het terrein.
Ook wordt gezegd dat de jonge generatie (20-ers) meer kennis heeft/krijgt over natuur.
Zij zijn misschien een belangrijke doelgroep van de toekomst, de nieuwe
natuurliefhebbers. Wat doen de 40-ers van nu als ze straks meer tijd hebben?

Wat zou niet of anders moeten?
• Minder autoparkeren op Marktplein. Betere begeleiding naar parkeerplaatsen e.d.
• Kan er meer met het Kanaal? Dit vraagt om samenwerking tussen gemeenten. (bijv.
opschonen). Meer aandacht voor kano’s heeft (nu) geen zin. Ouderen doen dat minder.
• Geen moeite doen voor grootschalige evenementen, of nieuwe attracties. Niet passend in
deze gemeente. Massatoerisme is hier dus ook niet wenselijk.
• Betere bewegwijzering voor wandelaars en fietsers. Beter koppelen aan horecapunten,
e.d. (kip-ei... horeca is te weinig open…)
• Visit Eerbeek/Brummen kan hierin misschien nog meer betekenen.
Rapport over recreatie gemeente Brummen
Er is door de gemeente een visie opgesteld over de toekomst van recreatie en toerisme in
gemeente Brummen. Hierin staat onder meer dat er meer te beleven zou moeten zijn…Maar het
is er allemaal al!! Als je er maar oog voor hebt. NB. De Landschapsbiografie helpt dit te duiden!
Rapport kwaliteitstoerisme is te downloaden via HR__Kwaliteitstoerisme_in_gemeente_Brummen_-_Strategie_toerisme_2022-2026_-_DEF.pdf
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