Op zoek naar de waarden van
Brummens landschap
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Waarom een avond over beleving van het landschap?
De gemeente Brummen kent een bijzonder landschap. In de Landschapsbiografie
vertellen bewoners hoe het was en is om in dat landschap te wonen en werken. Hoe
waardevol het voor hen is. Elke bewoner vindt er wel iets van, ieder vertelt zijn eigen
verhaal.
Maar kunnen we in al die persoonlijke verhalen iets van een gemeenschappelijke
waarde herkennen? Iets dat bewoners van diverse pluimage met elkaar verbindt? Iets
dat het waard maakt om hier te komen wonen?
IJsselkaravaan (een project van de IJsselbiennale) en Landschapsnetwerk Brummen
brachten op 2 september 2020 bewoners en externe bezoekers bij elkaar en gingen met
hen op zoek naar wat het Brummense landschap voor hen betekent, voor ieder apart en
voor hen samen.

Wat gebeurde er?
In de Vroolijke Frans, op 1,5m van elkaar: 9 bewoners, uit diverse hoeken en gaten van
de gemeente Brummen, mannen en vrouwen, jong en oud. Persoonlijk uitgenodigd
door het Landschapsnetwerk. Plus twee landschapsdeskundigen van buiten de
gemeente. Bij elkaar minder mensen dan eigenlijk gewild, want het Corona-virus is
onverbiddelijk. Dit elftal verbaast zich over de diversiteit in de 11 korte vertellingen
over wat het landschap in Brummen bij ieder losmaakt. Daarna gaan de elf op zoek naar
de overeenkomsten. Wat verbindt al die verhalen?
In dit verslag vindt u een impressie van de avond aan de hand van citaten van het elftal.
Deze citaten zijn ingedeeld volgens 3 kenmerken die de verhalen gemeenschappelijk
hebben: Veluwe en IJssel verbonden; Contrast en verrassing, ruimte en rust; natuur zien
en voelen.
Elders in de Landschapsbiografie vindt u een kaart die het resultaat van de avond in
woord en beeld met elkaar verbindt.
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1. Overgang: Veluwe en IJssel verbonden
Water verbindt het IJstijden-landschap van de Veluwe met de IJssel. Op die
overgang hebben zich 6 landschapstypen ontwikkelt, zie als evenwijdige zones
elkaar afwisselen. Beken verbinden al die landschapstypen. De gemeente
Brummen is georiënteerd op deze verbinding tussen Veluwe en IJssel. Zo gezien is
de IJssel de oostgrens, die naar het oosten is opgeschoven. Op veel plaatsen zie
je de kerktoren van Zutphen als baken aan de rivier. Dat de IJssel ook een zuidnoord verbinding is, wordt in Brummen niet gevoeld.

Verbinding tussen Veluwe en IJssel (Lars Soerink)

Systeem van sprengen en beken uniek in Europa (Lars Soerink)
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“Water is in het Brummense landschap ongelooflijk belangrijk. Systeem van sprengen
en beken is in Europa uniek” (Egbert).
“Ik wil wonen op de grens van hoog & droog met laag & nat, want dan heb je veel te
kiezen. Dan kan ik genieten van een rijkdom aan landschapstypen” (Leonieke).

Water speelt een hoofdrol (Andries van den Berg)

Beken in lange rechte lijnen (Lars Soerink)
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2. Contrast en verrassing, ruimte en rust
Brummen heeft veel buitengebied met open landschap, waar je ver kunt kijken.
Groene graslanden, verspreide bewoning. Er zijn verassende doorkijkjes naar de
kerktoren van Brummen. Maar ook in het besloten landschap zijn verrassende
uitzichten. Op korte afstand een grote afwisseling. En het is allemaal niet zo
aangeharkt.
“Het Brummense landschap is voor mij contrast. Open en wijds naast besloten en
lommerrijk. Rust maar ook dynamiek en drukte” (Peter).

Verrassende doorkijkjes naar de kerktoren van Brummen (Leonieke Heldens)
“Ik fiets naar het pontje naar Bronkhorst. Links en rechts een landgoed. Ineens opent
zich de poort naar het open landschap, de uiterwaard. Ik vind dat echt een wow-effect”
(Leonieke).
“Ik ben gaan kijken op mijn favoriete plek, dat ik niemandsland heb genoemd. Alleen al
die lijn van dat lange pad er naar toe vind ik geweldig. Ik passeer een bordje
doodlopende weg. Veelbelovend! Aan het eind van een zigzaggend oud pad tussen
elzen gebeurt het: ineens opent zich het landschap. In de winter val ik hier zowat in het
water. Aan de horizon de Veluwe. Het voelt alsof ik los ben van iedereen, het is er heel
stil” (Erica).
“Iedereen die jong is in Brummen zit een groot deel van de tijd buiten de gemeente.
Uitgaan, voortgezet onderwijs, er is niets. Het enige wat je er wél kunt doen is het
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landschap in. Naar hoog water in de rivier gaan kijken, want dan gebeurt er wat.
Brummen is mijn thuisbasis” (Jelle).
“Als ik me veilig en geborgen wil voelen kies ik het Veluwse bos” (Leonieke).
“In de landgoedzone ontmoeten cultuurhistorie en natuur elkaar. Zo mooi hoe
Voorstonden is opgeknapt met oog voor schoonheid” (Leonieke).
“Het ontginningslandschap is kaal land, met kleine schuilplekken waar de mensen
wonen” (Kees).
“ Ik schiet een landgoed in om mijn hoofd leeg te maken” (Jelle).
“Je hoofd gaat leeg als je weg kunt kijken” (Peter).
“Het is het laatste dorp voor de oversteek van de IJssel; mijn thuis, rust en natuur dat
inspireert en activeert” (Elise).

Zo mooi hoe Voorstonden is opgeknapt met oog voor schoonheid (Leonieke Heldens)
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3. Natuur zien en voelen
Bij een rijk landschap hoort een rijke natuur. Altijd weer verrassend. En kans op
een wilderniservaring.
“Reeën en hazen in de ochtendmist” (Elise).
‘Waar oude eiken en beuken elkaar ontmoeten” (Elise).
“Er waren zoveel kikkers vanmiddag!” (Erica).
“In het margrietenveld voel ik me als een kind in de snoepwinkel” (Leonieke).
“Het landschap is dooraderd met natuur. Al die verbindingen in het landschap maken
een rijk dierenleven mogelijk. Herten en reeën. Fantastisch hoe die fauna zich
ontwikkelt!” (Coos).
“Spontane bloemen die zomaar komen aanwaaien” (Heidi).
“Voor natuur moet je niet iets doen, maar laten” (Kees).
“Empese en Tondense heide, een van de laatste gebieden die werden ontgonnen. Op
twee kleine stukje hei na, want daar kon je niks mee. Toen kwam het natuurherstelplan.
Je wist niet wat je zag. Een maanlandschap, vreselijk om te zien. Maar toen werd het
voorjaar. En werd het weer prachtig. De natuur had gewonnen! Veerkracht: het
landschap is zo sterk dat het wint!” (Jet).

Landschap met veerkracht (Natuurmonumenten)
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Hazen in de ochtendmist (Yves Adams, Vildaphoto)

Mensen in hun landschap
Wat doet landschap met mensen? Heeft een rijk landschap invloed op mensen en
hoe ze met elkaar omgaan? Sommige uitspraken lijken daarop te duiden. Alle
reden om zuinig op ons landschap te zijn. Dat is niet altijd vanzelfsprekend.
“Het Brummens landschap inspireert. Er wonen hier veel creatieve mensen. Die er ook
iets concreets van maken” (Gerda).
“Er komen hier schilderijen uit mijn handen” (Gerda).
“Aandacht en geduld naast vanzelfsprekend en terloops. Er is rust, maar ook de wens
om met rust gelaten te worden” (Peter).
“Men tolereert veel van elkaar. Prettig leven, maar ook laten leven” (Peter).
“De papierindustrie zet de ruimte onder druk” (Peter).
“Hoe zuinig zijn wij op ons erfgoed? We krijgen te maken met windturbines en
zonnevelden. En met projectontwikkelaars die zonder beleid de vrije hand krijgen. De
gemeente moet het lef hebben om de zonneladder te handhaven: eerst daken, dan
infra, dan weilanden, eerst de bemeste zodat er stikstofwinst kan worden behaald”
(Coos).
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