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7e Brummense Landschapsgesprek

SAMEN HET KLEINSCHALIGE LANDSCHAP HERSTELLEN
Datum: 14 november 2022
Loca e: Tjark Riks Centrum - Derickxkamp 2a - Eerbeek
Aanvang: 20:00

Einde: 22:00

Voor bewoners van Brummen is het een van de belangrijkste waarden van hun landschap: de
kleinschaligheid. Vaak hoor je dat ze zich zorgen maken over het verdwijnen van houtwallen
en andere landschapselementen.
De omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, waarop in Brummen nu met veel ambi e
wordt ingezet, biedt kansen voor herstel. Maar daarvoor moeten we niet alleen naar de boer
kijken. Want vele par jen kunnen samen bijdragen. Tijdens het 7e Landschapsgesprek
creëren we een podium voor die par jen, en vragen hen het gesprek aan te gaan.
Op tafel ligt de groenblauwe dooradering, het netwerk aan natuurlijke landschapselementen
dat de kleinschaligheid vorm gee . In het agrarische landschap is een groot deel van de
biodiversiteit van dit netwerk a ankelijk. Het kan als jnmazig ecosysteem allerlei
landschapsdiensten leveren. Landschapsdiensten die van waarde zijn voor allerlei par jen.
Vanavond ontdekt u hoe het herstel van groenblauwe dooradering voordelen oplevert voor
verschillende belangengroepen. En hoe die baat hebben bij samenwerking.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma
20:00 Welkom (avondvoorzi er Fons Smeur)
20:05 Informa eblok
U krijgt eerst het laatste nieuws over hoe groenblauwe dooradering zich in het Europese,
na onale en provinciale beleid hee genesteld. Daarna krijgt u een samenva ng van het
onderzoek dat het Landschapsnetwerk deed naar het ecologisch func oneren. En
tenslo e leren we van ervaringen met landschapsdiensten elders in Nederland.
•

Een poli eke toekomst voor groenblauwe dooradering. Lyda Dik, provincie
Gelderland.

•

Hoe werkt groenblauwe dooradering? Claire Vos, Landschapsnetwerk Brummen.

•

Ervaringen met samenwerken aan groenblauwe dooradering. Judith Westerink,
Wageningen Environmental Research.

20:45-21:00 Pauze met ko e en thee
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21:00 Een experiment: Waarom samenwerking aan groenblauwe dooradering loont
We gaan een experiment doen.
In een podiumdiscussie, met deelname van de zaal, onderzoeken we samen met u
hoe groenblauwe dooradering par jen met uiteenlopende belangen bij elkaar brengt.
Op het podium 4 personen met elk een rol: een natuurinclusieve boer, een
wethouder, een waterschapbestuurder en een bewoner. Deze vier gaan samen op
zoek naar hoe ze elkaar kunnen helpen bij het ontwikkelen van groenblauwe
dooradering en hoe dat in ieders belang is. Ze worden daarbij aangemoedigd en
ondersteund door de zaal.
U ontdekt dat:
-

Groenblauwe dooradering belangen verenigt

-

Deze belangen vaak ruimtelijk samenvallen

-

Samenwerking in ieders belang is

De ervaringen van dit experiment willen we inze en bij de omschakeling naar
natuurinclusieve landbouw in Brummen.

22:00 Afslui ng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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