
    

 

Uitnodiging  

Uitwerkavond Levend Landschap Brakel 

Maandag 21 november 2016 

Een moestuin voor kinderen, knotbomen opknappen, bloemrijke bermen en 
nestkasten voor steenuilen. Dat zijn enkele van de ruim twintig ideeën die bewoners 
op de ideeënavond Levend Landschap Brakel naar voren hebben gebracht. Tijdens 
deze avond zijn door alle aanwezigen veel leuke ideeën genoemd op het gebied van 
landschap en buitengebied, ecologie en biodiversiteit, streekgeschiedenis en 
cultuurhistorie, toegankelijkheid en recreatie en jeugd en educatie. Het dorp wil graag 
aan de slag met het uitvoeren van enkele ideeën. De eerste stap daarin is de 
uitwerkavond op maandag 21 november. Voor deze uitwerkavond bent u, ook namens 
Dorpsraad Brakel en Natuurwacht Bommelerwaard, van harte uitgenodigd! 
 
 
Datum:  Maandag 21 november  
Tijd:   20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur  
Locatie:  Wooncomplex Wilhelminahof 
  Wilhelminalaan 13, Brakel 
 
Tijdens deze avond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen en 
gaan we de ideeën per thema verder uitwerken. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes 
die met elkaar aan de slag gaan om een idee uit te voeren. Op de achterkant kunt u zien 
welke ideeën allemaal bedacht zijn op de ideeënavond. Lijkt het u ook leuk om zich in te 
zetten voor één van deze ideeën of heeft u zelf een idee waar u mee aan de slag wilt? Dan 
bent u van harte welkom op deze avond. U kunt zich van te voren aanmelden door een  
e-mail te sturen naar s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl.  
 
Met uw inzet en medewerking kunnen we een uitvoeringsprogramma opstellen voor Brakel. 

Gemeente Zaltbommel en Stichting Landschapsbeheer Gelderland ondersteunen graag bij 

de uitwerking en uitvoering hiervan. Samen zetten we ons in voor een aantrekkelijker dorp!  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Aalbers van Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444 of via  

f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl of met Marjolein Pijl van de dorpsraad Brakel, 

telefoon 06-21864606. 

  

Dorpsraad Brakel 
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Ideeënlijst Levend Landschap Brakel 

Thema Erfgoed, cultuurhistorie en streekgeschiedenis 

Een boekje of brochure ontwikkelen met informatie bij de oude moestuin. Aan de huidige 

beheerders van de moestuin vragen of ze hulp kunnen gebruiken bij het beheer. 

 

Thema Toegankelijkheid en recreatie 

Het toegankelijk maken van de Benedenwaarden. Bij de dijk, nabij de Engsteeg staat nu een hek 

waardoor de Benedenwaarden niet goed te bereiken is. Wellicht een struinroute mogelijk in de 

Benedenwaarden? 

Het ontwikkelen van een wandelpad/Klompenpad met daarbij een verbinding door het boerenland 

vanaf de Van Heemstraweg richting Brakel. Wellicht kan dit Klompenpad ook aansluiting vinden bij 

het bestaande pad in Nieuwaal.  

Onderlangs de Van Heemstraweg een voetpad aanleggen i.v.m. de veiligheid.  

Klompenpad/wandelpad opknappen bij het oude haventje. 

Wandelpaden in het Brakelse bos opknappen.  

Ontmoetingsplek met bankjes, bijvoorbeeld bij de Markt of de Terpstoep. 

 

Thema Landschap/Buitengebied 

Het behouden van de openheid in de uiterwaarden. Uitzoeken wat de plannen zijn m.b.t. de 

inrichting van de uiterwaarden. 

Het onderhouden en/of herstellen van een rij knotbomen die onder aan de dijk staan, tegenover de 

molenstoep. 

Het aanleggen van een voedselpad (foodwalk?) door het bos, geïnspireerd op de permacultuur. 

Met hierbij bijvoorbeeld ook educatieve informatie bordjes. 

Het terugplaatsen van bomen bij de Meidam in de Bovenwaarden.  

Voorbij Emte/Molenkamp staat een (lelijke) betonnen wal. Bekijken of het mogelijk is om hier 

bijvoorbeeld bakken met planten aan te hangen of klimop tegenaan te laten groeien. 

Het worteldoek langs sloten bij tuinders met bodembedekkers laten begroeien. 

 

Thema Ecologie/biodiversiteit 

Bermen in zaaien met bloemenmengsel voor de bijen. Bijvoorbeeld bij de rotonde, de Weitjesweg, 

Rietsingel, Posweg, Molenkampsweg.  

Het inzaaien van een bloemenmengsel bij Holland House. 

Opschot rondom de vijver bij Huis Brakel verwijderen/vijver opschonen. 

Het opknappen van de Kil, deze verder uitdiepen. Vroeger kon men schaatsen op de Kil en er in 

vissen, nu is dat haast niet meer mogelijk.  

Het ophangen van steenuilenkasten, o.a. bij de Engsteeg, Langerakseweg, Burg. Posweg. 

 

Thema Educatie/Betrekken Jeugd 

De basisschool ligt direct naast het bos, maar op dit moment lijkt er weinig wisselwerking. Vanuit de 

school is er geen verbinding naar het bos. Misschien leuk om een loopplank of dam aan te leggen 

en/of excursies en lessen in het bos te laten plaatsvinden. 

Moestuin/kruidentuin/pluktuin voor de schoolkinderen. Wellicht is dit mogelijk op de nabij gelegen 

groenstrook/wei.  

‘Bewustwordingscursus Natuur’ voor de basisschool, Willem van Oranjeschool en van Dam van 

Brakelschool, bijvoorbeeld samen met IVN.  

Rondleiding 1 x per jaar door Brakels natuurschoon.  

 


