LEVEND LAND GOED

BOTTOM-UP! LANDBOUW OP DE HOGENENK BRUMMEN
Van oudsher is de natuur en woeste

Mechanisatie en schaalvergroting

grond in cultuur gebracht. Als gevolg
hiervan is de rol van de natuur in de
huidige landbouw volstrekt ondergeschikt
gemaakt. Hierdoor is de biodiversiteit
dramatisch is afgenomen.

BRUMMEN
woensdag 11:00 uur

32

Tropisch warm met
kans op onweer en
heftige neerslag.

in combinatie met kunstmest en
gewasbeschermingsmiddelen maakten de
arme zandgrond steeds armer en de boer
steeds rijker. De natuur verdween uit
beeld en het bodemleven raakt uitgeput.
Groen en Water

Wegen en bebouwing

Bodemkaart

Grondwatertrappen

Intensief / extensief

Hoogtekaart

WEERSVERWACHTING KOMENDE DAGEN:
De komende dagen komt er nog geen eind aan de hoge temperaturen. De kans op een fikse regen of onweersbui neemt toe en
er is kans op hagel en zware windstoten. Deze temperaturen zijn een record voor de tijd van het jaar. Nog nooit eerder was
het in Nederland zo warm voor de tijd van het jaar, aldus het KNMI. Het verbod op beregening is nog steeds van kracht en de
landbouwsector kampt nu al met grote schade voor dit jaar. Dit zijn de gevolgen van de klimaatverandering die steeds grotere
impact hebben op ons dagelijks leven. Klik hier voor meer informatie over de schade van de windhoos die vorige week door
het rivierengebied trok. >>>

Samenvatting Analyse:

Rhienderen

Brummen

Bron: Wikiwand

Bron: Open Topo

Hogenenk

Bron: Google Earth

De Hogenenk ligt ten noorden van de kern
Brummen. De omvang bedraagt 50 ha. Het
landschap bestaat uit een iets verhoogde en
drogere rivierduin, omringd door lager gelegen
nattere kleigronden. Twee smalle beken
stromen vanaf de Veluwe door het gebied
richting de IJssel.
De hiernaast in groen aangegeven gronden
hebben een gevarieerde biologische
teeltwijze. De kwaliteit van het bodemleven,
struweelhagen en boomsingels zijn geïntegreerd
in de bedrijfsvoering. Grootschalige maisteelt
overheerst op de in geel aangegeven gronden.
De landschapselementen zijn grotendeels
al verdwenen of staan ernstig onder druk.
Bebouwing is schaars in het gebied aanwezig in
de vorm van een aantal clusters met kenmerken
van een landgoed.

