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Het kleinschalige landschap 
krijgt een nieuwe impuls  

Het kleinschalige landschap, zo 

kenmerkend voor de Brummense 

regio en gewaardeerd door velen, 

krijgt een nieuwe impuls! Dat bleek op 

het 7e Brummens Landschaps-

gesprek, op 14 november in het Tjark 

Riks Centrum in Eerbeek. De zaal 

liep gezellig vol voor 3 sprekers en een 

rollenspel. De energie was groot. 

Gespreksleider Fons Smeur had er 

een flinke kluif aan.  

Het Landschapsnetwerk Brummen 

zette het netwerk van houtwallen, 

wegbermen en andere natuurlijke 

landschapselementen centraal. Deze 

groenblauwe dooradering geeft het 

agrarische landschap zijn gewilde 

kleinschalige karakter en is voor de 

biodiversiteit erg belangrijk. Ook 

levert het netwerk landschaps-

diensten, zoals bestuiving van voedsel-

gewassen, onderdrukking van de 

eikenprocessierups en zuivering van 

slootwater. Die diensten zijn waarde-

vol voor zowel boeren, de gemeente, 

het waterschap als bewoners.  

 

 

 

 

 

Natuur-inclusieve landbouw biedt kansen 
Groenblauwe dooradering hoort bij het natuur-inclusieve bedrijf 

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 ambitie wordt ingezet, biedt 

kansen voor herstel. Bij natuur-

inclusieve landbouw werkt de boer 

samen met het natuurlijk systeem. De 

groenblauwe dooradering in het land-

schap is daar een belangrijk onderdeel 

van. Groenblauwe dooradering hoort 

bij het natuur-inclusieve bedrijf, en 

bepaalt tegelijk hoe de kleinschaligheid 

wordt beleefd.   

 

Deze dooradering kan als fijnmazig 

ecosysteem allerlei landschaps-

diensten leveren. Landschapsdiensten 

die van waarde zijn voor allerlei par-

tijen. Dat betekent dat natuurinclu-

sieve landbouw niet alleen een zaak is 

van boeren, maar ook van de maat-

schappij als geheel.  

Tijdens het 7e Brummense Land-

schapsgesprek werd een podium 

gecreëerd waarop potentiële partners 

met elkaar in gesprek gingen. We 

zagen hoe de gedeelde voordelen van 

groenblauwe dooradering uitnodigen 

tot het samen zoeken naar creatieve 

oplossingen die in het belang zijn van 

meerdere partners tegelijk.   
 

 

Kleinschalig landschap 
belangrijk voor bewoners 
 

De sprekers 

 

Lyda Dik 
Provincie Gelderland 

Claire Vos 
Landschapsnetwerk Brummen 

Judith Westerink 

WENR Wageningen  
Liet zien dat in het beleid van de Europese 

Unie, het Ministerie van Landbouw en de 

provincie groenblauwe dooradering in op-

mars is. Als doel maar ook in de financiering 

voor de omslag naar duurzame landbouw en 

herstel biodiversiteit.  
Meer op www.landschapsnetwerkbrummen.nl  

Ging op zoek naar kennis over hoe de 

vormgeving van groenblauwe dooradering de 

biodiversiteit en de levering van land-

schapsdiensten bepaalt. Vanavond kregen we 

een korte samenvatting van het rapport.   
Meer op www.landschapsnetwerkbrummen.nl 

Faciliteert in het Zuidhollandse 

veenweidegebied boeren die werken aan 

groenblauwe dooradering langs sloten, in 

samenwerking met onder meer een kaas-

fabriek en de provincie. Tegelijk wordt 

bodemdaling voorkomen. 
Meer op www.landschapsnetwerkbrummen.nl 

 
Pagina 1 

 

  
 



Maandag 14 november 2022 
7e Brummense 

Landschapsgesprek 
 

 
 

Wanneer werkt groenblauwe dooradering 
het beste?   
Oppervlakte, fijnmazigheid en variatie   

We kunnen de groenblauwe dooradering 

zo inrichten dat er tegelijk een hele serie 

landschapsdiensten wordt geleverd. De 

diensten waarvoor de biodiversiteit de 

drijvende kracht is stellen de hoogste eisen.   

Een voorbeeld van hoe het werkt. Be-

stuiving van voedselgewassen en onder-

drukking van uitbraken van plaaginsecten 

ontstaan door ingewikkelde relaties tussen 

soorten insecten en de begroeiing. De 

sleutel tot betrouwbare levering is een grote 

diversiteit aan soorten. Vaak zijn het insec-

ten die de dienst dragen, en die zijn erg 

gevoelig voor wisselende weersomstandig-

heden. Het ene jaar is bijvoorbeeld een 

soort bestuiver talrijk, het volgende jaar is 

dezelfde soort schaars. Voor betrouwbare 

levering heb je veel soorten tegelijk nodig. 

Dan ontstaat spreiding van risico.    

 

Soortenrijke biodiversiteit onstaat bij vol-

doende oppervlakte en bij een rijkdom aan 

soorten struiken en kruiden. Alleen dan 

zijn er voldoende individuen voor een veer-

krachtige populatie, alleen dan is er voedsel 

(nectar) voor de volwassen dieren geduren-

de het gehele groeiseizoen, en stuifmeel als 

voedsel voor de larven, alleen dan zijn er 

plekken om te overwinteren en te schuilen.  

Om snel een opkomende plaagsoort in de 

kiem te kunnen smoren en om voldoende 

vaak bloeiende gewassen te bezoeken, is 

het belangrijk dat de dooradering fijnmazig 

genoeg is. Bij te grote afstanden ontstaan er 

brandhaarden van plaagsoorten, of blijft de 

productie van gewassen achter.  

En bedenk: na aanleg is dooradering niet 

meteen op orde. Dat kan 5-10 jaar duren.     

Een combinatie van een soortenrijke 
houtwal met een bloemrijke strook 
levert beschutting, overwinterings-
plekken, en voedsel voor een groot 
aantal soorten insecten. 

 

   

 

Uit de wetenschap 
 

Wanneer levert groen-
blauwe dooradering 
optimaal resultaat?   
 

• Als het netwerk 10-15% van het 

landschap bedekt. 

• Het netwerk fijnmazig is verdeeld 

langs perceelranden, met percelen van 

ca. 2-3 ha. 

• Wanneer houtige met kruidenrijke 

elementen worden gecombineerd. 

• Wat extra helpt: gemengde teelt op 

het perceel, bijv. strokenteelt. 

• En het mooie is: bij deze 

eigenschappen levert de dooradering 

meerdere diensten tegelijk. 

 

 

Houtwallen en bloemrijke randen leveren een aantal landschapsdiensten tegelijk. Daardoor zijn 

ze voor veel gebruikers van het landschap van waarde. En belangrijk voor de biodiversiteit.   

  

Landschapsdiensten  
De natuur helpt ons een handje  

Landschapsdiensten zijn functies van de 

natuur waar mensen waarde aan hechten.  

Een voorbeeld is bestuiving. Veel van onze 

voedselgewassen zijn afhankelijk van insecten 

die stuifmeel verslepen van bloem naar bloem 

zodat er uiteindelijk kersen, aardbeien, appels 

of pompoenen uit groeien. Iedereen weet wel 

dat honingbijen bestuiven, maar Claire Vos 

liet zien dat wilde bestuivers beter zijn in 

bestuiven en een hogere opbrengst opleveren.  

 

Ook de bestrijding van plaaginsecten zoals 

luizen en rupsen kunnen we uitbesteden aan 

de natuur. In plaats van veel geld te betalen 

voor mannen in witte pakken  die de eiken-

processierups bestrijden, kunnen we beter het 

landschap dooraderen met houtwallen en 

bloemrijke randen. Dat houdt de eiken-

processierups eronder, maar levert de bewo-

ner ook een mooier landschap en de boer 

betere bestuiving. Tegelijk draagt groenblauwe 

dooradering bij aan het vastleggen van CO2..  

Het vosje, een soort bij, bestuift vroeg in de 

lente bloemen van de zwarte bes. Drie 

maanden later maken wij zwarte-bessen jam.    
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Welkom in het laboratorium! Een kaart van een (fictief) stukje Brummen, met door eikenlanen omzoomde 

wegen, watergangen en greppels. Een paar bosjes en houtwallen. Bewoners met flinke tuinen en soms een perceel 

land voor schapen of paarden. En een melkveebedrijf.  

Maak kennis met een viertal belanghebbenden.  Bewoonster Roos Donders, wethouder Pouwel Inberg, boerin 

Michaela van Leeuwen, en waterschapbestuurder Frans ter Maten. Elk had in de zaal een denktank ter 

beschikking voor creatieve ideeën en aanscherpende vragen. 

In hun gemeenschappelijke zoektocht naar overlappende belangen ontstonden voorstellen voor het toekomstig 

landschap. Mariette Claringbould (Landschapsnetwerk) verbeeldde die op de kaart.  

Het 7
e

 Brummense Landschapsgesprek werd financieel ondersteund 

door de gemeente Brummen en de Provincie Gelderland 
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De vier spelers werden elk terzijde gestaan door een denktank die vanuit dezelfde rol meedacht.  

 

 
 

 

 

Samen werken aan groenblauwe dooradering  
Geen enkele partij kan het alleen 

Waterschapper Frans ziet grote nieuwe opgaven op zich afkomen. 

Niet alleen moeten de doelen voor schoon water worden gehaald, 

ook de klimaatverandering vraagt om een andere aanpak. Water 

vasthouden om  droogterisico’s te verkleinen, en opvangcapa-

citeit bij extreme regen. Frans denkt aan ondiepe en brede beek-

lopen. Maar hij heeft het land niet. Ook wil hij inzetten op  bio-

diversiteit.  

Daar was wethouder Pouwel wel blij mee. Het past bij de ambities 

van de gemeente om het landschap aantrekkelijker te maken voor 

toeristen. En het is in zijn belang dat de eikenprocessierups onder 

de duim wordt gehouden door natuurlijke roofvijanden. Dat 

spaart kosten. 

Voor boerin Michaela was het duidelijk. Bredere beeklopen, 

houtwallen en bloemrijke stroken betekenen minder grond. En 

minder grond betekent minder inkomsten. Hoe kan verloren 

grond gecompenseerd worden? “Ik zou best wel minder koeien 

kunnen hebben, maar ik heb wel mijn kosten”. Een nieuwe bron 

van inkomsten kan komen uit de teelt van noten, bijvoorbeeld uit 

de verkoop van notenolie.  

De zoektocht is: hoe kunnen maatschappelijke diensten die door 

een boerenbedrijf worden geleverd door de maatschappij worden 

vergoed. Je kunt bijvoorbeeld de toeristenbelasting inzetten voor 

boeren en landschap. Of bewoners kunnen investeren in lokale 

agrarische producten met meerwaarde voor het landschap. 

Bewoners kunnen ook investeren in lokale verwerking, 

bijvoorbeeld een lokale zuivelinstallatie. Of denk creatief: een 

gezonder landschap betekent een hogere WOZ-waarde: een 

investering door de gemeente in groenblauwe dooradering komt 

daar op termijn dus ook weer terug als inkomsten.  

 

Bewoner Roos zag een mooi toekomstbeeld ontstaan waar ze 

best haar steentje aan wilde bijdragen. Wandelen door het 

landschap zou via de brede beeklopen  mogelijk worden, op een 

manier die ook voor de boerin acceptabel zou zijn. En meer 

groenblauwe dooradering betekent voor haar minder last van de 

eikenprocessierups. Ze wilde zelf een deel van haar tuin anders 

gaan beheren om daar een bijdrage aan te leveren. Maar ze vond 

wel dat de gemeente het bermbeheer ecologisch moest gaan 

doen. Dat vond de wethouder ook. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

We staan voor urgente transitie-opgaven. Geen enkele partij kan 

het alleen oplossen.  
Judith Westerink WUR 

 

 
 

▪ Een gezamenlijke droom 

▪ Een gezamenlijke zoektocht 

▪ Met een landschaps- en een ketenaanpak 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vanaf 2025 stelt de Europese Unie 10% groenblauwe 

dooradering als doel, en komt er extra geld voor. Ook het 

Nederlandse Aanvalsplan Landschap streeft naar 10%. 

- Lyda Dik, Provincie Gelderland- 
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