
Eind 2011 konden inwoners van de gemeente 
Brummen een projectidee indienen voor 
Natuur Bewust Brummen zodat zij daarmee 
in aanmerking kwamen voor een financiële 
bijdrage. 
Enkele weken geleden zijn de eerste drie 
initiatieven van de zeven gehonoreerde pro-
jecten gepubliceerd. In deze GemeenteThuis 
worden de overige vier initiatieven uitgelicht. 
Wethouder Hennie Beelen: “Deze initiatieven 
komen rechtstreeks van onze inwoners. En al 
deze vrijwilligers voeren de projecten ook weer 
samen met bewoners uit. Bevolkingsparticipa-
tie ten top!” De verwachting is dat in het 
najaar weer een ronde komt om projectideeën 
in te dienen. Zodra daar meer over bekend is, 
wordt dat in de GemeenteThuis gecommuni-
ceerd. Houd dus de GemeenteThuis goed in 
de gaten.

Het totale overzicht aan initiatieven kunt u 
nalezen op www.brummen.nl (Wonen en 
leven/natuur en landschap/Natuur Bewust 
Brummen). 

 

Vijfjarig project ‘Natuur Bewust Brummen’

Natuur Bewust Brummen 
honoreert 7 projectinitiatieven

Huiszwaluwtil  Project

Scherend door het luchtruim is de huiszwaluw een genot om te zien.  
Dit wendbare zwart witte vogeltje met zijn schattig getjilp is geweldig. Maar hij 
moet wel ergens een nest kunnen bouwen! En dat kan met een huiszwaluwtil,  
die de Vogelwerkgroep Oost-Veluwe in Brummen wil plaatsen. 

 Project

Eind april komen de gierzwaluwen als laatste zomergasten terug  
uit het warme Afrika om zich in Nederland voort te planten. Ze hebben een 
roetzwart verenkleed en sikkelvormige vleugels met een blauwachtige glans.  
We weten nog lang niet alles over de gierzwaluw, want ze zitten nooit rustig  
op een tak om zich te laten bekijken. Ze kunnen namelijk zo goed vliegen dat 
vliegend slapen minder energie verbruikt dan op een tak zitten.

Nestkast gierzwaluw

Aan het eind van de winter en aan het 
begin van de lente ‘ontwaken’ de eerste 
vroegbloeiende bolgewassen. De 
sneeuwklokjes, blauwe druifjes, narcis-
sen, krokussen, bosanemoontjes en hya-
cinten geven dan een kleurrijk tintje aan 
gazonnen, tuinen en borders. De vroege 
hommels, bijen en andere insecten pro-
fiteren van dit heerlijke nectaraanbod. 

Met het project ‘Botanische bolgewassen 
planten’ wil de Brummense Imkervereniging 
het nectaraanbod in het vroege voorjaar ver-
groten. Daartoe wil zij op circa vijf locaties in 
de gemeente Brummen bloembollen planten 

dit najaar. Een idee is om dit samen  
met kinderen uit de buurt of school te doen. 
De bloembollen komen dan in het voorjaar 
van 2013 uit. De voorjaarsbollen bloeien 
weliswaar kort, maar komen elk jaar terug. 
Bovendien hebben ze hebben weinig of 
geen verzorging nodig. 

De handen uit de mouwen?!
Weet u een mooie bestemming voor de 
botanische bolgewassen of wilt u bollen 
helpen planten, stuur dan een mail naar de 
Imkervereniging: sec.vandebijenclub@live.nl 
t.a.v. John Bouwmeester. Alle handjes zijn 
welkom: van jong tot oud. 

Botanische bolgewassen  Project
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De huiszwaluw krijgt het steeds moeilijker, ook in de gemeente 
Brummen, omdat zijn broedgebied steeds kleiner wordt. De huis-
zwaluwtil biedt daarom uitkomst. Dit is een duiventil die enkel uit een 
dak en dakrand bestaat. Aan de ruwe dakranden van deze huiszwaluw-
til kunnen de zwaluwen naar hartelust bouwen of kunnen kunstnesten 
worden bevestigd om de zwaluw onderdak te bieden. In deze til is 
ruimte voor tientallen bewoners. Bert Peters van de vogelwerkgroep: 
“We willen de til het liefst bouwen met onze vrijwilligers, onder-
steund door een aantal ondernemers in de gemeente. Zo is het echt 
onze eigen til, maar kunnen we ook de kosten beperkt houden.” 

Een prachtig initiatief dat wordt ondersteund vanuit het project Natuur Bewust Brummen. De 
vogelwerkgroep is nog op zoek naar een geschikte locatie. Deze moet zowel in vliegroutes van de 
huiszwaluw liggen als planologisch passen. Voor meer informatie kijk op www.vwg-oostveluwe.nl. 

Het programma is tweeledig. “We verzamelen 
op de parkeerplaats bij de veerpont en dan 
gaan we samen de natuur in,” vertelt Oscar 
van Doorn. “Op onze dwaaltocht door het 
rivierengebied komen de kinderen tal van 
levensvormen tegen die normaal gesproken 
niet opvallen. De kinderen krijgen onderweg 
gerichte opdrachten waardoor ze nog beter 
leren kijken naar de natuur.” Na de dwaal-
tocht langs de rivier eten de kinderen hun zelf 
meegebrachte lunch en vertrekken ze naar 
het atelier van de kunstenaar. Daar bekijken 
ze de tentoonstelling die de kunstenaar rond 
dit thema heeft gemaakt. Vervolgens gaan  
de kinderen zelf een kunstwerk maken met 
materiaal dat de kunstenaar verzameld heeft. 
Aan het einde van de dag mogen ze dit 
natuurlijk mee naar huis nemen. 

Opgeven?
Op vier verschillende zaterdagen (12, 19, 26 
mei of 2 juni) kunnen kinderen met Oscar 
van Doorn de natuur in. De activiteit duurt 
van 10-16 uur. Deelname is gratis. Geef je 
op via o.van.doorn@kpnplanet.nl, alleen of 
samen met een vriendje of vriendinnetje.  

Dwalen Nestelen Wonen  Project

Wie herinnert het zich niet: als kind dwalen door de natuur en allerlei  
onverwachte ontdekkingen doen? In het kader van het project Natuurbewust 
Brummen gaan kinderen samen met de Brummense kunstenaar Oscar van Doorn 
een natuurontdekkingstocht maken. Ze komen daarbij op plekken waar menig 
natuurliefhebber jaloers op is. Onder het motto Dwalen, Nestelen, Wonen heeft 
Oscar van Doorn een Kunst- & Landschapsproject samengesteld. Dit project is 
bestemd voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. 
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Natuur Bewust Brummen
 
•  5-jarig project met de knoflookpad 
 als gids
•	 	Stimuleert inwoners, ondernemers  

en organisaties tot natuurbeleving en 
natuurwaardering 

•	 	Behoudt en versterkt de biodiversiteit, 
ofwel de verschillende dier- en 

 plantensoorten
•	 	 Geeft financiële steun aan  

projectideeën uit de samenleving

John Bouwmeester (vogelliefhebber uit Brummen) heeft een projectvoorstel ingediend om 
meer nestplaatsen voor de gierzwaluw te realiseren. Samen met de Vogelwerkgroep Oost-
Veluwe wil John Bouwmeester de leefomgeving voor de gierzwaluw verbeteren. Het wordt 
namelijk voor de gierzwaluw steeds moeilijker om een geschikte plek te vinden om een nest 
te bouwen, omdat huizen en daken steeds meer en beter geïsoleerd zijn. John Bouwmees-
ter: “Over het algemeen broeden gierzwaluwen op plaatsen waar ze vrij in en uit kunnen 
vliegen. Ze zijn dol op daken met kapotte dakpannen en muurspleten, nissen onder dak-
lijsten en zolders. Maar ze vertoeven ook graag in nestkasten en nesteldakpannen.”

Wilt u een nestkast? 
Heeft u belangstelling voor een nestkast of 
een nesteldakpan waarin de gierzwaluw kan 
broeden, neem dan contact op met John 
Bouwmeester: sec.vandebijenclub@live.nl. 
Een vrijwilliger komt dan langs om te kijken 
naar een geschikte plaats en geeft u meer 
informatie.
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