
SPECIALE NIEUWSBRIEF: BESCHERM HET

LANDSCHAP OP DE HOGENENK

We hebben je hulp nodig. We zijn ons ervan bewust dat het misschien een beetje

ongepast is dat we dit via deze weg communiceren. Echter komt dit voor ons zo
dichtbij en hee� zoveel invloed op onze bedrijfsvoering, dat we toch kiezen om
deze oproep te via deze weg te delen.

Zoals u wellicht hee� gehoord zijn er plannen om een groot tankstation pal
naast ons groenteteelt perceel op de Hogenenk te gaan bouwen. Dit leek ons te
gek om waar te zijn, maar de plannen lijken zich nu zo te ontwikkelen dat we
genoodzaakt zijn om jou om hulp te vragen.

De oprijlaan van het tankstation is zo dicht langs onze prachtige houtwal
ingetekend, dat we bijna zeker weten dat 200 meter van onze haag hiervoor weg
moet. Bovendien komt het asfalt precies tot op de kavelgrens met ons

biologische perceel. Ook wordt het tankstation groter dan het huidige
pompstation in het dorp en de duurzame plannen voor waterstof en elektriciteit



- die het grote "selling point" zijn van de eigenaar - zijn boterzacht en inmiddels
achterhaald.

Vanzelfsprekend is dit iets waar wij als De Meander fel op tegen zijn,
bijvoorbeeld omdat:

het breekt ons landschap open, doordat onze volgroeide en met aandacht

verzorgde haag deels weggebroken moet worden. De haag zorgt nu voor
een beschermd en biodivers landschap waar vele dieren en wij zelf van
pro�teren;
in onze biologische werkwijzen staat een gezonde bodem centraal, en al meer

dan 70 jaar wordt deze grond biologisch beteeld. Een tankstation zo dichtbij
brengt onze bodem in gevaar. Afstroming
van vervuild regenwater spoelt opgelost olie, rubber, pfas etc recht ons
perceel op;

werkomstandigheden op de akker zullen verminderen door geluidsoverlast;
de toekomst van deze plek op de Hogenenk wordt onzeker door beleid van de
gemeente; wat kunnen we nog meer verwachten?

Samen vragen de bewoners van De Hogenenk (Stichting Hogenenk), de
eigenaar van het land pal naast het geplande tankstation (Stichting Het
Anker) en alle medewerkers van onze biologische tuinderij De Meander zo
veel mogelijk betrokkenen om hun bezwaar te uiten bij de gemeente

Brummen. 

Hoe kunt u helpen?

Print onderstaand bezwaarschri� uit

U mag eventueel eigen punten van bezwaar toevoegen, het is een word-
document
Stuur het ondertekend naarde Gemeente Brummen, Engelenburgerlaan 31,
6971 BV, Brummen

Of gee� het af bij de balie van het Gemeentehuis
Of teken het in de winkel van De Meander, daar liggen formulieren klaar
Bent u niet in de gelenheid per post te sturen of langs te brengen? Stuur een
digitaal ondertekend bezwaarschri� naar info@hetankerbrummen.nl

Uiterlijk 6 december!

Door op onderstaande knop te drukken, komt u op de pagina waar u het
formulier kan downloaden. Ook kunt u hier komen

via https://www.demeanderbrummen.nl/bezwaarschri�-pomp-hogenenk/

Klik hier om bezwaarschri� te downloaden

Onze afschermende en
biodiverse haag, net na het

najaarsonderhoud door het
zorgbedrijf In Groene Handen

Luchtfoto van ons groenteteeltperceel plus
het ingetekende tankstation (bron:

ruimtelijkeplannen.nl)

mailto:info@hetankerbrummen.nl
https://demeanderbrummen.email-provider.eu/link/kfdx1dl3sx/15xtsi1w6t/2vwx5zavrx/bo4sluylvu/xqgqopcbf3
https://demeanderbrummen.email-provider.eu/link/kfdx1dl3sx/15xtsi1w6t/hcumv5wu5g/bo4sluylvu/xqgqopcbf3


Als u vragen hee� of meer informatie wil over de plannen of wat wij eraan
kunnen doen, neem dan contact op met Otto via info@hetankerbrummen.nl of

mail Pepijn via pepijnbruntink@gmail.com.

Namens het Meanderteam, Stichting het Anker en Stichting Hogenenk:
hartelijke dank voor uw moeite!
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