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Experimenteren voor herstel kleinschalig landschap bij 7e Brummense 

Landschapsgesprek  

Voor inwoners van Brummen is de kleinschaligheid in hun landschap één van 

de belangrijkste waarden. Ze hebben zorgen over het verdwijnen van 

houtwallen en andere fraaie landschapselementen. Deze groenblauwe 

dooradering herbergt het “natuurlijk kapitaal” van het landschap. Denk hierbij 



aan bestuiving van voedselgewassen, het voorkomen van overlast door de 

eikenprocessierups, schoon water en nog veel meer. De houtwallen en 

bloemrijke randen van deze groenblauwe dooradering kunnen daardoor voor 

iedereen van waarde zijn: voor boeren, bewoners, de gemeente en het 

waterschap.   

Dit bijzondere, kleinschalige landschap kunnen we met groenblauwe 

dooradering terugbrengen! Samenwerking hierbij is nodig en loont. Hoe werkt 

dit? Het komende Brummens Landschapsgesprek organiseert een uniek, 

interactief experiment met een uitgelezen kans om de resultaten in praktijk te 

brengen: de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, in Brummen nu 

heel actueel.   

Kom op maandag 14 november om 20:00u in het Tjark Riks Centrum, luister 

naar interessante sprekers, doe mee met ons experiment, leer en ontdek. 

Ontdek hoe het herstel van groenblauwe dooradering voordelen oplevert en 

hoe betrokken groepen baat hebben bij samenwerking. Wanneer u zich 

opgeeft middels een mail aan:  info@landschapsnetwerkbrummen.nl  ontvangt 

u van ons het programma. We zien uit naar uw komst!   

 

 

Onderzoek bijen en dagvlinders landschapsnetwerk in 2022 

In voorjaar en zomer van dit jaar heeft het landschapsnetwerk een onderzoek 

uitgevoerd in enkele wegbermen en percelen die eerder in 2020 ook al waren 

bezocht. Dit betreft het Klompenpad, de  Arnhemse Straatweg en het 

zogenaamde imkerlandje bij Leuvenheim. 

De onderzoeksresultaten wijzen uit dat deze bermen en percelen waardevolle 

foerageer- en nestelgebieden voor bijen zijn, maar dat de kwaliteit is 

teruggelopen door verruiging  als gevolg van klepelen en laten liggen van 

maaisel. Langs het klompenpad zijn de aantallen van de aan boterbloem 

gebonden ranonkelbij sterk teruggelopen als gevolg van een sterke 

achteruitgang van de scherpe boterbloem. Ook zal hier worden geprobeerd om 

de vliegplaatsen van de aan wederik gebonden slobkousbij vrij te stellen van 

een dreigende overschaduwing door wilgen. Bij het imkerland is de 

bloemenrijkdom eveneens achteruitgegaan en rukken bramen en grassen op. 



 

Wilgenstruweel langs Klompenpad en groeiplaats wederik 

 

Slobkousbij op grote wederik 

Om deze verruiging een halt toe te roepen is een beheersplan opgesteld 

gericht op verschraling wat weer kan lijden tot een toenemende 

bloemenrijkdom die gunstig is voor de instandhouding van wilde bijen en 

dagvlinders. Dit beheer komt in hoofdlijnen neer op maaien en afvoeren van de 

grasvegetatie en deels terugzetten en afvoeren van bramen- en wilgenstruweel 

dat tot te veel beschaduwing leidt. Vrijwilligers van het bijenlint Leuvenheim 

zijn dit jaar al meteen begonnen om dit ecologische beheer op enkele plekken 

uit te voeren.  

 

 

 

 



Voedselnetwerk IJsselmarke 

Samen voor eerlijk voedsel tussen Veluwe en IJssel:  Ook u kunt meedoen! 

Een landschap met hagen en bosjes tussen de akkers, bloemen en kruiden in 

velden en bermen, waar vogels kwetteren en insecten zoemen, de sloten en 

beken schoon en vol leven zijn. Boeren die waardering krijgen voor hun werk. 

Een idylle? Met IJsselmarke willen we dit samen waarmaken.  Wanneer u uw 

voedsel zoveel mogelijk bij de lokale boer koopt en hem daarvoor een eerlijke 

prijs betaalt, kan hij natuur en landschap weer als de basis van zijn bedrijf gaan 

zien.  

Zo maken we samen met lokale boeren voedsel uit het bijzondere landschap 

tussen Veluwe en IJssel voor jou beschikbaar. U kunt zo profiteren van alle 

voordelen van vers, lokaal voedsel. De Brummense boeren worden weer onze 

boeren. En we kunnen allemaal genieten van een gezond landschap vol leven.  

We starten volgend voorjaar.  

Daar hebben we u bij nodig!  

Bent u bereid te investeren in uw landschap?  

Word dan Markegenoot! Dat kan op drie manieren: 

o Je koopt Markewaar bij een van de verkooppunten 

o Je koopt een Waardeel en wordt waardeelhouder 

o Je wordt Markedoener en steekt de handen uit de mouwen.  

Meer dan één rol kan natuurlijk ook! 

Laat u ons weten hoe u wilt meedoen?  

Stuur een email naar info@ijsselmarke.nl en meld u aan als Markegenoot.   

U krijgt dan meer bijzonderheden en we houden u op de hoogte. 

 

10 JAAR LNB 

In 2012 zijn een 9 enthousiastelingen tot de conclusie gekomen dat Brummen 

een Landschapsnetwerk nodig heeft. En dat blijkt! 

Inmiddels zijn veel projecten aangejaagd, afgerond of lopend. Deze projecten 

worden door leden van de kerngroep samen met veel betrokken Brummenaren 



uitgevoerd, zoals: De Landschapsbiografie, Lokale Voedselnetwerken, 

Bijenlinten en Energietransitie. Voor actuele projecten, publicaties en nog veel 

meer, bezoek onze website www.landschapsnetwerkbrummen.nl .                                           

Het Brummens Landschapsgesprek beleeft inmiddels haar 7e editie.                                     

Ook bereikt de nieuwsbrief meer dan 600 lezers. LNB heeft zijn bestaansrecht 

bewezen. Hieronder leest u een citaat uit de notulen gemaakt bij de eerste 

bijeenkomst van LNB in december 2012 : 

 Met het netwerk willen we bereiken: 

         Uitwisseling van kennis en delen van onze betrokkenheid met natuur en 

landschap: samen zien en weten we meer, samen komen er nieuwe ideeën. 

Binnen en buiten; 
         Vinger aan de pols houden en zo nodig aan de bel trekken; 
         Op zoek gaan naar creatieve mogelijkheden om natuur, landgebruik, beleving, 

duurzaamheid in ons landschap beter te verbinden;    
         Uitdragen van huidige en toekomstige kwaliteiten.  

 

Anno 2022 nog steeds actueel. 

 
 
 
Wanneer u desondanks onze nieuwbrief niet verder wenst te 
ontvangen, dan volstaat een mail naar de afzender hiervan 
 
Wenst u meer informatie van het Landschapsnetwerk?  
Mail naar  info@landschapsnetwerkbrummen.nl 
 
                   www.landschapsnetwerkbrummen.nl  
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