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Nieuwsbrief

WaardeVOL Brummen
U ontvangt nieuwsbrief 7 van het project WaardeVOL Brummen. Hierin treft u informatie
aan over de komende gebiedsronde.

Kom naar de
informatiemarkt en ga mee
op excursie in het gebied!
In de volgende gebiedsronde kunt u met ons naar buiten! Op maandag 20 en dinsdag 28
mei is er een informatiemarkt en zijn er excursies in het projectgebied.
Op 20 mei vindt de informatiemarkt en het vertrek/aankomst van de fietsroutes plaats bij
De Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51, 6971 LH, Brummen. Op 28 mei is de excursie
per huifkar. Vertrek en aankomst is vanaf Parkeerplaats Voorstonden, Voorsterweg 144,
Brummen. Als u deelneemt aan de excursies, vragen we u om u via
www.waardevolbrummen.nl aan te melden. Voor de informatiemarkt is aanmelden niet
nodig.
Het doel van de gebiedsronde is om alle betrokkenen - bewoners, grondeigenaren,
verschillende overheden - van informatie te voorzien en hen in staat te stellen om
oplossingen aan te dragen. Die informatie bestaat uit kaarten, impressies, beelden en
persoonlijke toelichtingen op klimaatverandering, waterstanden, natuurbeleid,
landschapsversterking, biodiversiteit en wateroplossingen. Het programma ziet er als
volgt uit:
• 17.00 uur
• 18.00 uur
• 19.00 uur
• Ca. 20.00 uur
• Ca. 21.00 uur

start informatiemarkt
vertrek excursie 1
vertrek excursie 2
terugkomst excursie 1
terugkomst excursie 2

Informatiemarkt
Door tussen 17.00 en 21.15 uur vrij in te lopen, kunt u voor uzelf bepalen welke informatie
u tot u wilt nemen. Er zijn zes kramen, waar vertegenwoordigers van de initiatiefnemers
toelichting geven. Hieronder leest u meer over de onderwerpen die aan de orde komen.

Klimaat: u ziet beeldmateriaal van klimaateffecten: droger, natter, hitte, waterkwaliteit,
op basis van wat eind november 2018 is ingebracht. U ziet wat u zelf kunt doen en wat de
effecten van klimaatverandering op uw erf/perceel zijn.
Water: met kaarten lichten we de huidige winter-, voorjaars- en zomerwaterstanden
toe. U ziet beelden van waterknelpunten rond natuur, landbouw en wonen. We zijn
benieuwd of u zich in deze kaarten en beelden herkent, omdat die als basis voor verdere
plannen gebruikt worden.
Landschap: u hoort en ziet wat u zelf kunt bijdragen aan landschapsinrichting,
-beleving en -beheer. U kunt naar de mogelijkheden voor aanleg van erfbeplanting
informeren. De gemeente Brummen licht het landschapsfonds toe.

Natuur: u krijgt kaarten te zien van divers natuurbeleid, waaronder specificatie PAS.
Sfeerbeelden van typen beoogde natuur en concrete informatie over de omvang van
opgaven en over kansen om zelf bij te dragen aan natuurontwikkeling.

Muggen: het te houden onderzoek wordt toegelicht. Wat zijn potentiële bronnen in
dit gebied en hoe kunnen we bij het maken van ontwerpen voor natuur en landschap
rekening houden met het voorkomen van muggenoverlast? Ook hier ziet u beeldmateriaal
van bronnen en ontwerpprincipes en informatie over wat u zelf kunt doen om muggen
rondom uw huis te voorkomen.

Oplossingsrichtingen: sfeerbeelden en impressies van algemene
oplossingsrichtingen en mogelijkheden. Deze laten het totale pallet zien waarmee per
locatie kan worden afgewogen welke ingreep geschikt en gewenst is. Aan bod komen de
op 11 en 12 maart jl. gepresenteerde oplossingsrichtingen, met zo concreet mogelijke
voorbeelden en maatregelen.

Excursies algemeen
Met de zomer voor de deur grijpen we graag de kans aan om met u naar buiten te gaan.
Op 20 mei start vanaf de informatiemarkt, zowel om 18.00 als 19.00 uur, een fietsexcursie.
Neemt u wel uw eigen fiets mee! De route is ongeveer 6 km lang. Op 28 mei starten de
excursies met een huifkar ook om 18.00 en 19.00 uur.
We bekijken de huidige waterstanden. Laten voorbeelden zien van kleine kunstwerken die
in watergangen zijn aangelegd om het waterpeil te regelen. We lichten het natuurbeleid
toe en bespreken recent ontwikkelde natuur. Ook landschapselementen en planten- en
diersoorten komen aan bod.
Op verschillende plekken stoppen we en kijken we door de ogen van een bewoner,
agrariër en natuurbeheerder. Hoe kunnen we, rekening houdend met de verschillende
belangen, elkaar verder helpen als het gaat om droogte, wateroverlast en biodiversiteit?

Tijdens de excursies is veel ruimte voor persoonlijke vragen en een goed gesprek. Bij elke
excursie gaat er iemand mee die de route en tijd in de gaten houdt en u uitdaagt om mee
te denken en uw ideeën met elkaar te delen. De stoplocaties dienen vooral als voorbeeld
van situaties die je op verschillende plekken in het gebied kunt tegenkomen. Het is geen
doel om specifiek voor de stopplekken keuzes te maken of besluiten te nemen.
De excursies duren ongeveer twee uur. Hiervoor en kort na, heeft u tijd om op de
informatiemarkt door te vragen op specifieke onderwerpen. Voor iedereen die aan een
excursie mee doet ligt er een knapzak met eten en drinken klaar.

Route Leusveld
Op maandag 20 mei loopt de route vanaf De Vroolijke Frans langs de Knoevenoordstraat.
Vervolgens steken we door het veld naar de Rhienderense Beek waar natuurdoelen zijn
gesteld vanuit de PAS. Daar lichten we het natuurbeleid toe, bekijken de bodem en
waterstand. Daarna vervolgt de route via de Leusvelderweg en de Rhienderensestraat
naar het Leusveld. Afhankelijk van de staat van de paden lopen of fietsen we door het
Leusveld om uit te komen bij de Kaniestraat. Onderweg bespreken we natuurbehoud,
natuurontwikkeling, landschap en water. Vanaf daar rijden we via het Hallsepad terug.

Route Voorstonden
Op dinsdag 28 mei starten we bij de parkeerplaats Voorstonden en rijden dan naar de
plek waar de Oekense Beek de Hallsedijk passeert. We bespreken het watersysteem,
de bodem, wonen en landbouw. Daarna rijden we via de Voorstondensestraat naar het
natuurgebied Berkendijke. Hier lopen we een ronde langs verschillende plekken waar
natuurontwikkeling, waterbeheer en landschap aan bod komen. Vervolgens rijden we weer
terug naar Voorstonden.

Wat is WaardeVOL Brummen?
WaardeVOL Brummen is een project dat zich afspeelt in een voor mensen, dieren en
planten bijzonder leefgebied. De provincie Gelderland, de gemeente Brummen en
Waterschap Vallei en Veluwe gaan samen aan de slag om de leefomgeving te verbeteren,
de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en de natuur te versterken. Samen met
inwoners en bedrijven zijn we op zoek naar een invulling van de maatregelen hiervoor.
Zodat inwoners kunnen genieten van het landschap, agrariërs kunnen blijven ondernemen
en de natuur kan bloeien.

Hier leest u meer over WaardeVOL Brummen
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