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1. Het jaar 2021 
 

Het jaar 2021 bracht IJssellandschap bijzondere hoogtepunten 

De verwerving van ’t Nijendal in de Natuurruil Overijssel, het bezoek van het koninklijk paar 

aan De Haere en het tekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de 

gemeente Deventer.  

Het jaar 2021 was voor IJssellandschap een jaar van afscheid en welkom 

Afscheid van Jaap Starkenburg en Gerrit Klijn Velderman. Start van Judith Snepvangers als 

nieuwe algemeen directeur en Klaas Brand als nieuwe beheerder bossen.   

 

In het jaar 2021 werd nog duidelijker hoe belangrijk een natuurrijk landschap is 

waaraan wij als IJssellandschap met onze pachters en ondernemers iedere dag werken.  

Als toevluchtsoord, inspiratie- en ontmoetingsplek in tijden van lockdown en Corona. Als 

productielocatie voor o.a. voedsel en duurzame energie, veilig en dichtbij in tijden waarin 

import onzekerder wordt. Als habitat voor planten en dieren die ons natuurlijk systeem 

schoon en in balans houden, in tijden waarin het geloof in technologie en maakbaarheid 

sterk is.  

IJssellandschap heeft in 2021 een positief jaar achter de rug: 

• Positief financieel resultaat (absoluut en ten opzichte van de begroting); 

• Groei in hectares cultuurgrond (+1%) en in hectares bossen en natuurgebieden 

(+14%) waar wij zorg voor mogen dragen; 

• Groei in aantal bezoekers en recreanten in onze terreinen. 

 

In dit jaarverslag rapporteren we met trots over onze organisatie, beheer en ontwikkeling 

van onze eigendommen en onze projecten in 2021.  
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2. Bestuur, directie, werkorganisatie, Raad van Advies 
 

Het bestuur nam begin 2021 afscheid van secretaris dhr. R. Schouten. In mevr. M. Butterhoff 
werd een kundig en enthousiast nieuw bestuurslid gevonden. Zij heeft de taak van secretaris 
opgepakt. Het bestuur bestond verder uit mevr. G. Wijffels (vz.), dhr. M. Werker (pm.), mevr. 
M. Meijerink (lid) en dhr. F. Holleman (lid). 
 
Stichting IJssellandschap had op 31 december 2021 18 medewerkers in dienst (15,7 FTE). 
Negen mensen werken op kantoor in Havezathe De Haere en negen vanuit de werkplaats 
aan de Raalterweg aan  het dagelijks onderhoud van gebouwen, bossen en natuurgebieden. 
Twee medewerkers bereikten in 2021 de mijlpaal van een 25-jarig dienstverband. Twee 
medewerkers gingen met pensioen. 
 
Judith Snepvangers trad per 1 maart 2021 aan als nieuwe Algemeen Directeur van Stichting 
IJssellandschap. Op 1 april 2021 nam Jaap Starkenburg na 20 jaar afscheid als directeur. 
Helaas was dit, door de beperkingen van Corona, een digitaal afscheid. Voor één keer werd 
De Haere omgebouwd tot televisiestudio. Ondanks de beperkingen was het een warm en 
veel bezocht afscheid.  
 
De Raad van Advies bestond in 2021 uit: mevr. L.K. Holkenborg (vz.), mevr. P. Berkhout 
(WUR), dhr. V.d. Weele (ecoloog Landschap Overijssel)), dhr. H. Voorthuizen (consultant),  
dhr. G. Vinke (directeur Landstede), dhr. J. Fekken (training techn. bedrijven), dhr. P. 
Winterman (SBB), dhr. W. van der Beek (curator) en dhr. R. Klarenbeek (directeur J.P. van 
der Bent).    
 

3. Beleidsontwikkeling en context 
 

IJssellandschap werkte ook in 2021 ‘toegewijd en toekomstgericht’ aan beheer en 
ontwikkeling van onze eigendommen gericht op een natuurrijk cultuurlandschap waar het 
goed ondernemen is. De visie LandGoed 2019-2024 is onze leidraad hierin met als 
speerpunten :  
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Regionale vitaliteit 
De inzet van IJssellandschap was in 2021  gericht op versterking van de samenwerking met 
partners in het landelijk gebied. De Salland Deal partners, en IJssellandschap als voorzitter 
van dit gremium, zijn zichtbaar tot in Den Haag als regio waar al decennia echt 
samengewerkt wordt en concrete resultaten worden bereikt in het landelijk gebied. Het 
regeerakkoord van de nieuwe coalitie (uiteindelijk begin 2022 definitief geworden) vraagt 
van de regio’s gebiedsgerichte uitwerking van de grote, urgente opgaven: klimaat, water, 
verduurzaming landbouw, energieopwekking, woningbouw. Hierin heeft Salland voorsprong 
vanuit haar verleden van samenwerking. Deze willen we verzilveren door in Salland ruimte 
te krijgen voor beloning van maatschappelijke diensten via Salland Loont.  

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten, waaronder de woningbouwopgave van de stad 
Deventer. Waar komen de 11.000 geplande nieuwe woningen terecht? En hoe kunnen wij 
als IJssellandschap de groene schil rond de stad waar nodig beschermen en daarnaast juist 
tot verbinding komen met de stedelingen, waardoor zij optimaal kunnen genieten van wat 
de groene schil te bieden heeft. Spannend is ook hoe het verder gaat met de horeca- en 
recreatieondernemers na Corona. In 2021 was deze sector ca. 4 maanden dicht. Hoe komen 
deze ondernemers er weer bovenop? 

 

Kringloop landbouw   
Door het uitblijven van een regeerakkoord in 2021 bleef ook de grote onzekerheid over de 
toekomst van de landbouw. De stikstofopgave blijft als een donkere wolk boven de 
landbouw hangen. We zien dat onze pachters stevige ambitie hebben om hun bedrijven 
voort te zetten, maar grote keuze en investeringen worden door de meeste nog even 
uitgesteld. IJssellandschap zet in op ondersteuning in de richting van een meer natuur 
inclusieve landbouw door o.a. actief te zijn in het Living Lab Natuurinclusieve landbouw en 
de ontwikkeling van Salland Loont. Maar ook door praktische ondersteuning van onze 
pachters ten behoeve van bloeiende akkerranden en b.v. cursussen op het gebied van 
duurzaam bodembeheer in de landbouw.  

De economische resultaten van de grondgebonden landbouw (melkvee, akkerbouw) zijn 
mager in 2021, m.u.v. producten met extra toegevoegde waarde en sommige bedrijfstakken 
zoals de geitenhouderij.  

 

Energie en klimaat 
De effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. De overstromingen in 
Limburg deden nog meer Nederlanders de ogen openen dat klimaatverandering grote 
effecten heeft. We kunnen in dit dossier niet meer alleen bezig zijn met het tegengaan van 
klimaatverandering door duurzame energieopwekking en besparing, maar moeten ons ook 
voorbereiden op het veranderende klimaat, dat in een hoog tempo sterk zal wijzigen: 
droger, meer piekbuien, nieuwe (plaag)dier- en plantensoorten. De massale sterfte van onze 
fijnsparbossen en de toename van b.v. eikenprocessierupsproblemen zijn signalen dat het 
landschap deze verandersnelheid amper bij kan houden. Ook onze boeren hebben last van 
het veranderende klimaat en nieuwe weersextremen; in 2021 was er voor de 3e keer in 10 
jaar tijd een zomeroverstroming in de IJsseluiterwaarden. We zetten in op verkenningen van 
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hoe het landschap de komende jaren zich zal ontwikkelen en hoe het beheer van onze 
cultuurgrond, natuurgebieden en bossen de verandering kan bijbenen. 

De behoefte aan duurzame energieopwekking is door de urgente klimaatverandering EN met 
de stijgende olieprijzen in 2021 nog groter geworden. Wij hebben onze visie op duurzame 
energieopwekking ‘IJssellandschap in Wind en Zon’ in 2021 naar buiten gebracht. We maken 
hierin heldere keuzes waar wij vinden dat b.v. grootschalige windmolens landschappelijk 
mogelijk zijn. Wel een lastige afweging, want hoe kunnen we de aantasting van het 
landschap door de plaatsing van molens (of zonnepanelen) wegen tegen het toekomstige 
verlies aan landschapskwaliteit door extreme klimaatverandering. Onze visie is extern goed 
ontvangen. 

  

4. Beheer 

 
Cultuurgronden en landbouw 

De vraag naar grond is onverminderd hoog, de grondprijs steeg eind 2021 naar waarden 

boven de 70.000 euro/ha. De vraag naar grond vanuit en buiten de landbouw blijft hoog. De 

pachtprijs is voor ons oostelijk veehouderijgebied met 5% verlaagd (regionorm 573 euro / 

ha.).  

 

In 2021 werd 28 ha cultuurgrond aangekocht en 2 ha verkocht. 3,5 ha cultuurgrond werd 

omgevormd tot natuur. Het totale areaal aan cultuurgrond was op 31 december 2021 2.492 

ha.  

Ten behoeve van de ontwikkeling naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw 

ondersteunde IJssellandschap haar pachters met: 

• Pachtkorting t.b.v. bloemrijke akkerranden en ruigteranden: 38 bedrijven; 

• Regeling Duurzame Zuivel: 6 bedrijven; 

• Nieuwe natuurbeheercontracten: 4 bedrijven; 

• Pachtkorting bij omschakeling naar biologische landbouw: 2 bedrijven; 

• Gratis deelname aan cursus bodembeheer: 4 bedrijven; 

• Aanbieden van het proefperceel aan de Oerdijk (2021 was het laatste jaar aan de 

Oerdijk; in 2022 zetten we de samenwerking met LTO Salland door op een nieuwe 

locatie). 
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Huur en erfpacht 
In de huursector kenden we weinig geen leegstand. De huuropbrengsten bleven op peil. In 

de huursector zijn er wel enkele grote ontwikkelingen in de zin van revitalisatie.  

 

In verband met de uitoefening van een optie tot koop is de erfpachtondergrond van het 

adres IJsseldijk 37 verkocht waarmee tevens de erfpachtovereenkomst is beëindigd.   
 

De boerderij aan de Koedijk 1 werd verkocht, inclusief ondergrond. 

De bedrijfswoning op de Slinkmansweg 2/2A is vrij van huur gemaakt, door huurder huis en 

overige opstallen aan de Wechelerweg 56 te koop aan te bieden, waarbij de ondergrond in 

erfpacht is uitgegeven. De bedrijfswoning aan de Slinkmansweg zal in 2022 opgeknapt 

worden en verhuurd aan de ondernemers van Heerlijkheid Linde.  

 

Panden en overige gebouwen 
IJssellandschap had in 2021 een aantal revitalisatie objecten:  

• De oude jachtopzichterswoning aan de Schapenzandweg 5 kwam vrij, waardoor we 
nu in staat zijn om het oude Smets Rande in een nieuwe moderne setting onder 
architectuur nieuw leven in te blazen. Uitvoering hiervan zal plaats vinden in 2022.  
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• Het zogenaamde “Noorse huis” (ook wel `t Kleine Schol genaamd) op landgoed `t 
Schol kwam in 2020 vrij. Dit monumentale pand heeft inmiddels ook weer nieuw 
leven in de vorm van een van geheel opgeknapt woonhuis in combinatie met B&B.  

• Het “zondagsschooltje van Stratenus” onder de naam “Beltenbos” op Rande is ook 
herontwikkeld. Na volledige renovatie is dit nu een prachtige bedrijfswoning 
horende bij landhuis Nieuw Rande.   

Grootonderhoud is in 2021 uitgevoerd bij erve Assink (schilderwerk), Schouwenberg 
(schilderwerk), Overweg (rietwerk en kapconstructie), Wesselink (schilderwerk), Boscowa 
(schilderwerk), Rijksstraatweg 10 (schilderwerk), Wilpsedijk 6 (schilderwerk) en Huis Nieuw 
Rande (schilderwerk). 
 

In totaal werd in 2021 voor € 630.000,-  voor renovatie, groot en klein onderhoud 
uitgevoerd. 
 

Bossen 

In 2021 stond Werkblok 1 in de spotlights. Dus ook het bosbeheer: blessen conform 

bosbeheerplan, verkoop, begeleiding houtoogst.  

Werkblok 1 heeft bossen met verschillende bosfuncties: productiebos, denk aan de bossen 

bij Zwijnenberg en de Veldhuizen. Recreatief (of eigenlijk geïntegreerd) bos: de bossen om 

de grote lanen ten noorden van de Averlose Houtweg. En Parkbos met wandelpark de 

Kranenkamp. Hier is specifiek gelet op vrijstellen van markante bomen, vrijstellen van de 

lanen en het behouden van het transparante bosbeeld zonder ondergroei. 

Ander interessant object hierin is het Bosje Steenbrugge. Functiezone Produktiebos. Hierin 

hebben we nog 1 keer ‘lekker’ geoogst. De komende tijd zal het omsloten worden door de 

nieuwbouw van de wijk Steenbrugge. De bosfunctie wijzigen we dan naar recreatief bos: 

minder gericht op houtoogst, veel meer op de mens en de beleving. Gesprekken hierover 

met de gemeente, de projectontwikkelaar en de buurt lopen. 
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Oogst - Omvang van de oogst uit werkblok 1 was relatief lager dan de afgelopen jaren: 2340 

m3. Hiermee zetten we de ontwikkeling in gang zoals die ook in de prognoses van het 

bosbeheerplan staat. We hebben twee rondes flink geïnvesteerd in ruimte maken voor 

bosverjonging door open plekken te zagen. Die hebben we nu voldoende en de oogsten 

zullen de komende tijd minder omvangrijk zijn. Ook hebben we terughoudend geblest, 

omdat er al grote gaten geslagen waren door de fijnspar-sterfte. Kortom: alleen dunning, 

geen kaalkap. 

De houtprijzen waren bijzonder goed. Beïnvloed door ontwikkelingen ver buiten de 

invloedssfeer van IJssellandschap: de economische crisis voorbij (veel bouwen), door corona 

groeiende waardering voor het leven in en om huis wat zich vertaald in verbouwingen en 

aanbouwen / overkappingen, etc. Veel van onze douglas en lariks gaat daar heen. Nooit 

eerder kregen we zulke hoge biedingen op ons hout als in 2021. 

Aanplant - Zijn we goed mee ‘gangs’, ca. 5 ha aanplant is gerealiseerd in 2021. 2,5 ha 

loofhout werd aangeplant met een bijdrage van Trees for All en de basisschool van Lettele.  

Natuurgebieden 

Beheer van natuur is het vak van de aandachtige volhouder. In de meeste terreinen is dat 

regulier met vitaliteitscontrole, inzet van grazers, maaien, afvoeren, afrasteren, 

recreatievoorzieningen nalopen en schoon houden enz. Dit doen we in die regelmaat in onze 

terreinen als Reutekolk, Moespotsleide, Gooiermars, Slenk, Lettelerleide en ’t Schol. Beheer 

is ook monitoring om de resultaten van je werk te kunnen volgen. Dit gebeurde grondig in de 

terreinen van KeizersRande waar zowel een broedvogelinventarisatie werd uitgevoerd als 

een floristische / vegetatiekundige inventarisatie. Laatste inventarisatie laat zien dat het 

gebied langzaam verandert en dat de floristische verscheidenheid redelijk op peil blijft.  

De verrassing zat in de soortenrijkdom aan broedvogels en de hoge populatiedichtheid van 

sommige soorten zoals de gele kwikstaart en roodborsttapuit. De grote diversiteit wijst op 



Pagina 10 van 18 
 

de rijke structuur met diverse vegetatietypen en vele overgangen daartussen. De 

inventarisaties zijn aanleiding om bij de provincie een ander beheertype aan te vragen voor 

het gebied (overstromingsgrasland i.p.v. flora- en fauna rijk grasland). 

In het natuurbeheer zijn enkele bijzondere ontwikkelingen te melden: 

1. We zijn met boeren nieuwe beheercontracten aangegaan rondom de Lazaruskolken en 

in de Dorperwaarden. De inzet van onze pachters bij het beheer zien we als een 

duurzame en welkome cross-over tussen natuur en landbouw. 

2. Het was razend druk in onze terreinen als direct gevolg van corona. Dit heeft een hele 

grote plus: veel mensen genieten van de directe omgeving en ontdekken die. Het heeft 

ook een negatieve keerzijde: meer afval, loslopende honden, verstoring. Het gaf extra 

drukte voor onze handhaver.  

3. Door de verwerving van Erve Steenbruggen in 2019 zijn we ook beheerder van enkele 

kleine boomgaarden geworden. We proberen dit beheer met specifieke vakkennis 

(snoei, pluk, verwerking van appels en peren) onder te brengen bij derden.  

 

Parken en landgoederen 

Net als bij de andere groene onderwerpen: de kracht zit in de herhaling. De Haere en Rande 

lagen er prachtig bij. We kregen vaak complimenten van bezoekers. Helaas konden we het 

niet volledige uitnutten met bijzondere evenementen. Op landgoed `t Schol is een extra 

onderhoudsslag in gang gezet: het Noorse huis is weer zichtbaar na forse snoei en wordt in 

2022 weer opnieuw aangekleed met nieuwe bestrating, borders en aanplant van de 

bosrand.  

Voor enkele objecten maken we met hulp van een externe kracht nieuwe beheerplannen. 

Deze objecten verdienen extra aandacht in de beheerstrategie (o.a. de Haere, `t Schol, en 

delen van de uiterwaarden buiten KeizersRande).  

Beheer aan het landschap pakken we zo goed mogelijk op in combinatie met de bos – 

werkblokken. Dit jaar was dat het werkblok Veldhuizen – Kranekamp. 

Kenmerkend hier zijn de vele en lange lanen die ook alle zijn nagelopen. De laan op de 

Kranekamp is geheel vernieuwd met een prachtig nieuw resultaat.  
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5. Projecten 

 
Onze belangrijkste projecten in 2021: 

Heerlijkheid Linde 
Na de aankoop van de ruim 60 ha grond in 2020 ten Noorden van de Deventer wijk De 
Vijfhoek, stond de ontwikkeling van Heerlijkheid Linde in 2021 in het licht van het 
organiseren van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van erf en boerderij. Het 
bestemmingsplan en bouwvergunning voor de bouw van de unieke ronde vrijlevenstal kwam 
rond. Hemelvaart 2022 hopen ondernemers de boerderij te openen.  

Nieuw Veldhuis 
Op erve Nieuw Veldhuis zijn we al meerdere jaren aan de slag met de ontwikkeling van een 
woon-zorg erf. Eind 2020 trad er een nieuwe zorgpartner toe in de samenwerking (na het 
vertrek van Humanitas). Het jaar 2021 stond daarom in het teken van opnieuw uitwerken 
van het concept ‘Zorg-voor-elkaar-erf’ en voorbereiden van de bestemmingsplanwijziging 
die in 2022 moet plaatsvinden.  

Natuurruil Nijendal 
Na jaren van voorbereiding werd in 2021 de eerste Kavelruil Natuur in Overijssel 
afgewikkeld. In deze Natuurruil nam IJssellandschap Landgoed ’t Nijendal over van 
Staatsbosbeheer. In juli 2021 werd ‘een warme overdracht’ georganiseerd met het 
beheerteam van Staatsbosbeheer en onze eigen groenploeg. Eind december was ook de 
formele overdracht van eigendom geregeld.  

Met de verwerving van ‘t Nijendal groeide de grondpositie van IJssellandschap met 14 ha 
cultuurgrond en 196 ha natuur. De natuurwaarden van ‘t Nijendal zijn hoog doordat er veel 
diversiteit is: oude bossen, akkers met bijzondere akkerflora, lanen en ruige natuurweiden 
met kleine bosjes met doornachtige struikgewassen. Dit zorgt voor unieke soorten flora en 
fauna, zoals de grauwe klauwier en zeldzame vlindersoorten  
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Salland Loont / Salland Deal 

Met diverse plattelandspartners in Salland (LTO Salland, Landschap Overijssel, Kostbaar 

Salland, Agrarisch Collectief Midden Overijssel) is IJssellandschap trekker van de 

ontwikkeling van een nieuw maatschappelijk dienstensysteem dat in 2021 is gestart. Kern is 

dat boeren en grondeigenaren betaald worden voor maatschappelijke diensten, b.v. op 

gebied van water, natuur, stikstof, etc. Door heldere beloningen en voorwaarden voor 

diensten uit te werken en één loket in te richten waar boeren en grondeigenaren terecht 

kunnen, verwachten we dat we financieel en ruimtelijk efficiënter tot uitvoering van 

opgaven kunnen komen. Salland Loont is een van de GLB pilots die het Rijk heeft ingesteld.  

Zonnepark Olst 

Na een langdurige wachttijd in verband met een bezwaarprocedure is in de zomer een start 
gemaakt met de aanleg van een zonnepark van ca. 2 ha. Het zonnepark wordt zorgvuldig in 
het landschap ingepast waarbij de verwachting is, dat in het 2e kwartaal van 2022 het park 
duurzame energie kan opwekken en aan het net kan leveren. 

Nieuw Bellinkhof 
Het project Nieuw Bellinkhof kent een lange historie. 21 ha cultuurgrond is hierbij bestemd 
en omgevormd tot 1 landgoed, waarbij ca. 20 ha nieuwe natuur is gevormd en 4 bouwkavels 
zijn gerealiseerd. In 2021 is de bouw van de 2e woning voltooid en zijn de 2 resterende 
kavels verkocht. Het landgoed is hiermee in handen gekomen van de 4 particuliere 
eigenaren die middels een beheerstichting het gezamenlijk onderhoud op zich nemen. In de 
afzonderlijke verkoopovereenkomsten is de filosofie van totaal concept van 1 landgoed 
middels kettingbedingen gewaarborgd.   
 

IJssellinie: linie van oorlog en vrede 
Gemeente Olst-Wijhe, Stichting IJssellinie en IJssellandschap werken in dit project samen om 
De IJssellinie zichtbaarder te maken en de essentie van het verhaal over oorlog en vrede, 
angst en vrijheid voor diverse doelgroepen beter te vertellen. Naast fysieke restauratie en 
herstel, wordt o.a. op de Haere gewerkt aan nieuwe routes. Ook wordt er een App 
ontwikkeld waarin toeristische en historische informatie te vinden is. Dit moet leiden tot 
meer bezoek aan de IJssellinie en daarmee aan Landgoed De Haere.  

Door Corona kon het project in 2021 helaas niet afgerond worden met de beoogde 
bunkerdagen op het evenemententerrein voor De Haere. Deze dagen zijn nu als afsluiting 
van het project gepland in september 2022.  
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6. Werk voor derden 
 

In 2021 werkten we  zoals eerder jaren voor meerdere externe partners. We beheerden voor 

zusterorganisatie Burgerweeshuis en Kinderhuis en enkele overige partijen zoals Waterschap 

Rijn en IJssel, Dimence, gemeente Deventer, Bellinkhof en stichting Sandberg van Leuvenum.   

 

De meerwaarde van het werk voor derden is dat we ons beheerapparaat op deze manier in 

kunnen zetten voor een groter areaal aan cultuurgronden en natuurgebieden. Deze gronden 

sluiten grotendeels aan op gronden van IJssellandschap, waardoor efficiënte logische 

beheereenheden ontstaan.  

7. Vrijwilligers 
 

Onze vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs die we ons kunnen wensen. Gedreven, 

betrokken en creatief. Dat bleek ook weer dit corona-jaar.  Ze laten zich letterlijk, (liever) 

niet uit het veld slaan. Zelfs niet door een corona lockdown.  De dinsdag groen-vrijwilligers 

hebben zich dit jaar dan ook weer zo vaak mogelijk ingezet om de (kortere) lockdowns heen.  

 

Gelukkig was er dit jaar voor de ouderen in de verzorgingshuizen van Solis wat meer 

mogelijk. Zo is er in het voorjaar en de zomer wekelijks gewandeld met een groep ouderen 

onder leiding van onze verhalenvertellers.  Zowel de deelnemers als de vrijwilligers hebben 

hier weer intens van genoten.  

 

Dankbaar zijn we ook voor de externe vrijwilligers die zich inzetten voor IJssellandschap. De 

deelnemers aan het bosproject van Dimence en de zelfstandige vrijwilligersgroep ‘De 

Groene Knoop’ hebben met vele handen het werk weer licht gemaakt in het veld. Met de 

Groene Knoop zijn er bovendien nieuwe afspraken gemaakt. Ze gaan zich meer in zetten in 

het IJssellandschap nu Staatsbosbeheer door de verkoop van ’T Nijendal geen opdrachtgever 

meer is voor deze groep en voelen zich als zelfstandige groep dan ook steeds meer 

‘IJssellandschap’.  

 

De IVN heeft in het IJssellandschap een aantal aangepaste excursies georganiseerd, alsook 

de jaarlijkse succesvolle paddenstoelendag op Landgoed Nieuw Rande in oktober. Veel van 

onze vrijwilligers hebben zich daarnaast ingezet voor Klaterklanken op de Haere en de 

IJsselbiennale in het IJssellandschap.  

 

De deelnemers van het bosproject van Dimence mochten in september de Koning en 

Koningin uitleggen wat vrijwilligerswerk in de bossen voor hen betekent. Een bijzonder mooi 

moment! 
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8. PR, communicatie en educatie 

 
De eerste helft van het jaar stond uiteraard in het teken van het vertrek van onze algemeen 

directeur Jaap Starkenburg en de komst van Judith Snepvangers. Doordat een fysieke 

bijeenkomst met receptie ten afscheid van Jaap niet mogelijk was, is er een combinatie 

gemaakt van de geplande digitale rentmeesterdag in combinatie van het afscheid van Jaap. 

Met thema’s die Jaap én IJssellandschap nauw aan het hart liggen, zoals Kringlooplandbouw 

en een Drinkbare IJssel. De Haere werd omgebouwd als tv studio. Veel deelnemers en Jaap 

hebben dit afscheid, ondanks de omstandigheden, als heel waardevol ervaren.  

Maar niet alleen het afscheid van Jaap en de komst van Judith markeerden dit jaar, ook de 

komst van het Koninklijk Paar in september was een momentum. Het bezoek van Koning 

Willem Alexander en Koningin Maxima aan Salland stond in het teken van samenwerking. 

Trots zijn we dan ook dat IJssellandschap met dit thema mocht dienen als gastheer en decor 

van dit bijzondere bezoek aan Olst-Wijhe. De deelnemers van het bosproject van Dimence 

werden hierbij in het zonnetje gezet en ook partner de IJsselbiennale kreeg haar podium op 

de Haere.  

Samenwerking en partnerschap voor de lange termijn werd overigens ook beklonken met de 

gemeente Deventer. De samenwerkingsovereenkomst, met name gericht op samenwerking 

tussen gemeente en IJssellandschap vanuit ons beider grondposities en ten behoeve van de 

grote maatschappelijke opgaven waar we samen voor staan, werd getekend tijdens een 

bijeenkomst in ons gebied Heerlijkheid Linde.  

Qua evenementen gooide corona ook dit jaar roet in het eten. Daarom waren we extra 

verheugd dat het muzikale evenement ‘Klaterklanken’, muzikale wandelingen op landgoed 

De Haere, in juli wél door kon gaan. Meer dan 800 mensen genoten op een zonovergoten 

dag van jonge musici die op unieke plekken op het landgoed hun talent lieten horen. Onze 

vrijwilligers waren hierbij in grote getalen aanwezig ter ondersteuning.  

Gelukkig hebben we een succesvolle fysieke natuurwerkdag kunnen organiseren in 

november. Volwassenen en jongeren van Scouting Steyn hebben zich gestort op het knotten 

van wilgen aan de Oude IJssel in Wilp.  

  



Pagina 15 van 18 
 

Educatie kwam in 2021 tot uiting in een aantal kleinere deelprojecten. Zo is IJssellandschap 

partner van Buitenlokaal  (www.buiten-lokaal.nl). Het Buitenlokaal vindt plaats op Landgoed 

Heerlijkheid Linde, kinderen van diverse basisscholen in Deventer leren en ervaren hierbij in 

de natuur.  

Een aantal studenten Tourism Management van Saxion zijn in 2021 meegenomen in het 

Verhaal van IJssellandschap. Zij hebben op papier een evenement georganiseerd ‘Grow with 

me’,  waarbij 75 studenten mee helpen met het planten van bomen. Het evenement heeft 

(in 2022) helaas niet kunnen plaatsvinden. U weet wel waarom.   

Daarnaast is er samen met studenten van Cibab gewerkt aan het project ‘Lev zoekt een plek’ 

een kinderroute op de Haere uit naam van IJssellandschap, de IJssellinie en horeca 

KasteeldeHaere.  

 

 

 

 

 

 

Op het gebied van jongeren zetten we ons ook in via het Provinciale project ‘Natuur voor 

Elkaar’. Zo hebben we ons aangesloten bij Naturebit (IVN) en samen met NMO en Landschap 

Overijssel ons ingezet om meer jongeren te betrekken bij de Natuurwerkdag. Dat krijgt in 

2022 een vervolg.  

Educatie én recreatie komen samen in de afronding van het project ‘Het verhaal van 

IJssellandschap’/ Hazepadfietsroute. https://ijssellandschap.nl/naar-

buiten/hazepadfietsroute/. Een fietsroute van 35 km door het IJssellandschap met onderweg 

12 verhalenpalen ontworpen door kunstenares Marieke de Jong als landmark. Spionnen, 

jagers en boeren. Heden, verleden en toekomst. Alles komt voorbij in de verhalen die 

onderdeel zijn van de route.  Fietsen is hot. De Hazepad fietsroutes vinden dan ook gretig 

aftrek en zijn bovendien ook digitaal te downloaden.  

Maar niet alleen fietsen, ook wandelen en natuurspelen waren dit coronajaar, met 

lockdowns en gesloten horeca/culturele instellingen, populaire uitjes. Genieten van natuur, 

rust en ruimte.  Het (IJssel)landschap werd weer druk bezocht. Dat merken we aan de 

toename van interactie tussen de bezoekers en onze organisatie. Dat vergt een goede 

communicatie en het continue vertellen van ‘het verhaal van IJssellandschap’ en de 

successen uit het veld.  

 

Ook digitaal proberen we als IJssellandschap gastvrij te zijn. Daarom heeft de website in 

2021 een update gehad.   

http://www.buiten-lokaal.nl/
https://ijssellandschap.nl/naar-buiten/hazepadfietsroute/
https://ijssellandschap.nl/naar-buiten/hazepadfietsroute/
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9. Kentallen eigendommen 
 

Grond 

2021   2020 

Cultuurgrond    2.492 +0,9%  2.469 

Natuurgrond en overige  1.642 +13,8%  1.443 

Totaal ha grond   4.134 +5,7%  3.912 

 

Gebouwen 

2021   2020 

Verpachte boerderijen   26   26 

Verhuurde woningen/boerderijen 47   44 

Niet verhuurde/verpachte objecten 0   4 

Bedrijfsgebouwen   2   2 

Totaal aantal gebouwen  75   76 

 

 

10. Financiën 
 

De geconsolideerde jaarrekening 2021 geeft een bedrijfsresultaat van 660.000 euro en is 
daarmee ca. 5% lager dan in 2020, maar hoger dan begroot.    
 
Het uiteindelijke jaarresultaat van 2021 bedraagt 3.514.000 euro. De bijzondere bate 
bedroeg een bedrag van 2,1 M door voornamelijk de verkoop van onroerende goederen.  
 

De geconsolideerde balans laat over 2021 een balanswaarde zien van 59 mio (in 2020 was 
dit 56 mio.). 
 

Bestuur: G. Wijffels, M. Meijerink, F. Holleman, M. Werker, M. Butterhof 

Directie: J. Snepvangers en R. Nieuwenhuizen 

 

April 2022 
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