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In gesprek met contractant 
André Blankvoort
Tussen Zalk en de Zande aan de Zalkerdijk ligt het melkveebedrijf (170 
koeien en 100 hectare land) van de familie Blankvoort. De familie is hier in 
de jaren 50 van de vorige eeuw neergestreken en inmiddels heeft André 
het bedrijf van zijn vader en zijn oom overgenomen. 

André blijkt al jaren actief te zijn in het gebied van de IJsseldelta, o.a. als bestuurslid 
van de ANV Camperland, de LTO en later namens de ver. dorpsbelangen Zalk in de 
gebiedsraad van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Momenteel is hij samen met 
anderen vooral druk met het opzetten van een energiecoöperatie in Zalk. “Wij zijn 
in de beginfase van SPLIJ+ met de ANV bij de boeren in de omgeving op bezoek 
geweest met de vraag of zij niet bereid waren met SPLIJ+ een contract te sluiten 
voor het herstel en het onderhoud van karakteristieke landschapselementen. Die 
persoonlijke benadering werkte heel goed. Zelf hebben wij 50 knotwilgen onder 
contract. Samen met mijn vader heb ik een groot deel van de bomen in de 
afgelopen weken geknot. Wij hebben ook een aantal jaren een weidevogelcon-
tract gehad via de ANV, maar we hebben het contract niet verlengd omdat bijna 
alle gruttonestjes van ons land verdwenen waren. De intensieve landbouw maakt 
de vogels extra kwetsbaar voor predatie. Vroeger ging een loonwerker de 
bedrijven langs en duurde het weken voordat alle percelen gemaaid waren. Er was 
altijd wel ergens langer gras waar de kuikens konden schuilen. Nu gaat iedereen 
op vrijwel hetzelfde moment maaien, als het gras het meest voedselrijk is. Ik zie de 
toekomst voor de weidevogels somber in. Misschien moeten we weidevogels wel 
gaan kweken, zoals we eerder met de ooievaar hebben gedaan.”

Nieuwsgierig naar het volledige interview? Bezoek van onze site www.splij.nl.

Nieuwsbrief 10

Ons landschap in 
de aanbieding!  
Het klinkt wellicht wat goedkoop, maar dat is het 
zeker niet. Ons landschap in de aanbieding 
verwijst naar het in 2019 op te stellen bidbook 
voor langjarig beheer. We worden daarin 
uitgedaagd om te laten zien waarom we trots 
zijn op de IJsseldelta, waarom het van belang is 
om er zuinig op te zijn en hoe we ons willen 
inzetten om de kwaliteit ervan te behouden. Het 
bidbook maken we in samenwerking met de 
Gebiedscoöperatie IJsseldelta en met steun van 
de Provincie Overijssel. Het wordt een belangrijk 
bidbook om voor de komende jaren nieuwe 
middelen beschikbaar te krijgen voor langjarig 
landschapsbeheer. 

In de tussentijd kijken we terug op een stabiel 
jaar. Wel hebben er meer dan in andere jaren 
contractwijzigingen plaatsgevonden tussen 
eigenaren. Wat ons daarin opvalt, is dat bestaan-
de contracten vrij eenvoudig worden overgeno-
men door nieuwe bewoners/eigenaren. Het is 
een belangrijk signaal, omdat hieruit blijkt dat de 
regeling een goede balans kent tussen uit te 
voeren werkzaamheden en de vergoeding die 
hier tegenover staat. 

Net als in 2017 hebben we ook in 2018 te maken 
gehad met enkele bestuurswisselingen. In juni 
verwelkomden wij Arnita van der Weerd als 
algemeen bestuurslid. In november trad Waling 
Meijer toe tot het bestuur in de rol van penning-
meester. Beide personen stellen zich in dit jaar- 
overzicht aan u voor. Met de komst van Waling 
Meijer kan Jan Boxum per 1 juli 2019 afscheid 
van ons nemen, waar we later dit jaar uitgebreider 
bij stilstaan. Met vertrouwen in de nieuwe samen- 
stelling van het bestuur blijven we samen met u 
werken aan het landschapsbeheer in de IJsseldelta.     

Klaas van der Wal
voorzitter SPLIJ+
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 Oktober 2018 

Bidbook Natuur & 
Landschap
Het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ is afgerond. Dit document 
verwoordt de resultaten van een intensief proces waarin veel 
verschillende partijen in Groene Tafels en in werkateliers samen een 
koers hebben uitgezet voor het natuurbeleid voor Overijssel. Het 
koersdocument beschrijft op vier hoofdthema’s diverse acties om 
met elkaar te zorgen dat we in Overijssel blijvend kunnen genieten 
en profiteren van natuur. Die hoofdthema’s zijn:
·  Natuur dichterbij mensen brengen
·  Natuur en economie meer verbinden 
·  Mens en landschap meer verbinden en afspraken maken over beheer 
·  Robuuste en flexibele condities voor wilde plant- en diersoorten 
Voor SPLIJ+ is vooral het beheer van het landschap en het maken 
van afspraken met collectieven van inwoners en/of agrariërs van 
belang. Samen met de overheden en gebiedspartijen werken we 
graag verder aan het beheer van het landschap. 

 Juli 2018 

Nieuwe visie contract-
beheer SGBDO 
Bij de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) 
wordt sinds 2018 gewerkt vanuit een nieuwe Visie Contractbeheer. 
Een visie waarin ze meer willen inzetten op betrokkenheid, 
kennisoverdracht en kwaliteitscontrole. De filosofie daarbij is dat 
meer contactmomenten met de contractanten en een betere 
kennisoverdracht leidt tot meer betrokkenheid en tot kwalitatief 

In gesprek met 
Peter Auke Nicolaij 
De buurtschap Harculo (ten zuiden van Zwolle) is de plek waar 
Peter Auke met zijn gezin woont én waar hij zorg draagt voor het 
landschap. Het vormt samen met Windesheim een prachtig 
gebied langs de IJssel, waar diverse particulieren middels de 
Groen Blauwe Diensten zich inzetten voor het beheer & onder-
houd. 

Peter Auke behoorde tot de eerste groep van contractanten die 
eind 2011 een beheercontract met de SPLIJ+ afsloot. Bestaande 
elementen zijn daarbij behouden, aanvullende elementen zijn 
aangeplant, waaronder de heg en de singel. Voor het onderhoud 
van de elementen wordt de opgerichte (buurt)hoogstambrigade 
ingezet. De brigade is opgericht met ondersteuning van Erik de 
Kruif (Landschap Overijssel). Een aantal buren doet mee en zo 
wordt er bij elkaar gesnoeid. “We hebben van Erik goede onder-
steuning gehad over de theorie van het snoeien en de praktijk. 
Het materiaal om te kunnen snoeien kunnen we gratis lenen van 
Landschap Overijssel. Als de groep compleet is, hebben we zo’n 8 
mensen die bij elkaar samen werken aan het beheer van het 
landschap”. Nieuwsgierig naar het volledige interview? Bezoek 
dan onze site www.splij.nl 
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 November 2018 

Welkom aan nieuwe 
penningmeester 
Waling Meijer
Voor penningmeester Jan Boxum, 
vrijwel vanaf de start in 2011 bij SPLIJ+ 
betrokken, liep de bestuurstermijn per 1 
januari 2019 af. Een nieuwe kandidaat 
voor deze bestuursfunctie werd 
gevonden in de persoon van Waling 
Meijer uit Zwartsluis. Waling is werk-
zaam als manager finance & ICT bij Jan Krediet uit Steenwijk. Waling 
is ook betrokken geweest bij de oprichting van de Gebiedscoöpera-
tie IJsseldelta. Jan Boxum zal tot 1 juli 2019 als adviseur bij SPLIJ+ 
betrokken blijven om een soepele overdracht te realiseren. In de 
volgende nieuwsbrief zullen we uitvoeriger stilstaan bij de 
komende en gaande penningmeester.

beter beheer. Daarom gaat er de komende jaren het één en ander 
veranderen binnen de SGBDO. De SGBDO wil in samenwerking met 
de SPLIJ+ de huidige steekproef van 5% minder statisch maken en 
er meer luchtigheid in aanbrengen. Vanaf 2019 wordt deze nieuwe 
werkwijze toegepast in de IJsseldelta. 
In aansluiting hierop organiseert de SPLIJ+ jaarlijks een kennisdag 
waarbij een landschapselement centraal staat. In 2018 betrof dat de 
knotwilg (zie januari 2018), in 2019 staan de singels en hagen 
centraal. Samen leren en samen werken aan een goed landschaps-
beheer staan hierbij voorop.
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 Juni 2018 

Welkom aan nieuw 
bestuurslid Arnita van 
der Weerd 
Arnita van der Weerd-Koldewee 
kwam in juni het bestuur versterken, 
als opvolgster van de Jan Wieten. 
Arnita: “Ik ben geboren op een 
melkveebedrijf in Wesepe. Na mijn 
opleiding tot medisch analiste heb ik 
jaren lang gewerkt in onder meer de 
ziekenhuizen van Hardenberg en 
Apeldoorn. In de avonduren ben ik 
de opleiding milieutechnologie, gericht op het platteland, gaan 
volgen. In die jaren heb ik ook mijn man Jan leren kennen en zo 
ben ik in Kamperveen terechtgekomen. Inmiddels wonen we al 
weer een aantal jaren in Kampen.”
Arnita blijkt over heel wat bestuurlijke ervaring te beschikken. 
Ze heeft tien jaar in het bestuur van LTO Noordwest Overijssel/
Kampen gezeten, heeft aan projecten Vrouwen van Nu 
deelgenomen en aan het project ‘Vrouw en bedrijf’ van LTO 
Noord-Overijssel en is vier jaar lid van de Provinciale Staten van 
Overijssel  geweest en lid van de commissie Openbare Werken 
en Milieu in de gemeente Olst. 
In het dagelijks leven is Arnita ondernemer. Zij adviseert boeren 
en kleinere ondernemingen bij het aanvragen van milieuver-
gunningen en ´rood-voor-rood-regelingen´. “Persoonlijk 
contact staat bij mij voorop. Door mijn politieke ervaring weet 
ik hoe aanvragen bij gemeentes en provincie ingediend 
moeten worden. Ik verwacht dat ik met die ervaring ook een 
positieve bijdrage aan het werk van SPLIJ+ kan leveren.”
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 Mei 2018 

Contractanten op bezoek 
bij weidevogelboerderij 
Pelleboer
Op 16 mei 2018 waren de contractanten uitgenodigd voor 
de jaarlijkse contractantenmiddag. Dit jaar was, niet geheel 
toevallig, het oog gevallen op weidevogelboerderij Pelle-
boer aan de Oude Wetering in Mastenbroek. 

In zijn welkomstwoord ging SPLIJ+ -voorzitter Klaas van der Wal 
nog even kort in op de eeuwenlange geschiedenis van polder 
Mastenbroek. Aan het einde van de 14e eeuw is de polder 
ontgonnen, verkaveld en ingericht naar een strak, rechtlijnig 
ontwerp van landmeter Frederik Stoeveken. Dat patroon is nog 
steeds herkenbaar. In 2005 verkreeg het gebied IJsseldelta de 
status van Nationaal Landschap en in 2010 heeft de gemeente 
Zwolle een contract afgesloten met de maatschap Pelleboer 
voor de inrichting van een weidevogelvriendelijk gebied, als 
compensatie voor het verlies van broedgebied bij de aanleg van 
de wijk Stadshagen. Vanaf die tijd heeft ook de boerderij van de 
familie Pelleboer een grote verandering doorgemaakt. 
Henk Pelleboer: “Wij zijn een echt familiebedrijf met verschil-
lende bedrijfsonderdelen. Behalve biologische natuurboerderij 
en weidevogelboerderij zijn wij ook zorgboerderij. Van de melk 
van de boerderij wordt de Red-de Rijke-Weide-kaas gemaakt. 
Voor elke kilo kaas krijgen wij één euro om te investeren in het 
weidevogelgebied. Inmiddels is bijna één derde van onze 
huiskavel (54 hectare) ingericht als weidevogelgebied. 

Jan-Olaf Tjabringa, gebiedsmakelaar en ondersteuner van het 
bestuur, gaf in zijn presentatie aan dat de contracten rond 
weidevogelbeheer een belangrijk onderdeel zijn geworden van 
het werk van SPLIJ+. Kunnen wij met ondersteuning van 
weidevogelboeren de dramatische teruggang van weidevogels 
een halt toeroepen? Moet de overheid boeren verplichten om 

een deel van het land in te richten als weidevogelland? De 
provincie Overijssel benadrukt In het Koersdocument 
‘Natuur voor elkaar’ het belang van natuur- en 

landschapsinclusieve landbouw met meer biodiversiteit.
Tijdens de discussie wordt de suggestie gedaan om meer te 
doen tegen predatie van weidevogels door vossen, steenmar-
ters, kraaien, ooievaars en reigers. 



 Januari 2018 

Knotploeg actief in 
Spoolde 
Aan de Spoolderenkweg in Zwolle was  op zaterdagochtend 
20 januari 2018 een knotploeg actief op het perceel van de 
familie Baltussen. 

Enkele contractanten, vrijwilligers van ANV-Camperland en 
leden van het bestuur van SPLIJ+ waren bereid om de handen 
uit te mouwen te steken. En er was genoeg te doen! Liefst 46 
knotwilgen waren hard aan een snoeibeurt toe. 
René Baltussen: “Wij zijn hier in het voorjaar van 2017 komen 
wonen en we waren meteen verliefd op deze plek. Eigenlijk 
zochten we een woning in het buitengebied met ongeveer één 
hectare grond, maar het is uiteindelijk een perceel van 2,5 
hectare geworden. Er is veel achterstallig onderhoud bij de 
knotbomen en de houtsingels. Dat betekent dat we ons niet 
hoeven te vervelen: ’s zomers wordt het grasmaaien, ’s winters 
snoeien.”

Bij sommige knotbomen kan nog goed met handgereedschap 
gewerkt worden, maar de meeste knotwilgen zijn al veel langer, 
soms wel 8 jaar, niet gesnoeid. De kettingzaag is onmisbaar om 
de dikke takken te verwijderen. Na een ochtend hard werken is 
de helft van de klus geklaard. “Volgende winter de andere helft, 
er staan nog meer adressen op  onze lijst”, aldus Wim Baër van 
de ANV-Camperland.
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Henk Pelleboer uit Mastenbroek, een van de contractanten 
van SPLIJ+, heeft op 24 maart 2018 uit handen van Gerrit 
Gerritsen van Vogelbescherming Nederland  de Gouden 
Grutto Award 2018 ontvangen. 

De Gouden Grutto is dé prijs voor de beste weidevogelboer van 
Nederland. Tijdens een  bijeenkomst in de skybox van het bedrijf 
werd Pelleboer geprezen om zijn niet aflatende inzet voor de 
weidevogels. Met Vogelbescherming heeft hij een aantal jaren 
geleden een groeimodel afgesproken: op termijn moest 33% 
van zijn weilanden kruidenrijk grasland zijn met plas-drasgebie-
den, waarop laat wordt gemaaid. Dat streefniveau is nu bereikt. 
De resultaten mogen er zijn: in broedseizoen 2017 hebben 35 
paar grutto’s, 17 paar kieviten en 15 paar tureluurs op het land 
van Pelleboer gebroed. Henk: “De tijd van alsmaar meer dieren, 
meer krachtvoer, meer productie is m.i. voorbij. We zullen 
nieuwe wegen moeten inslaan.” Pelleboer heeft met zijn modern 
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biologisch melkveebedrijf met 175 melkkoeien aangetoond dat 
het anders kan: moderne bedrijfsvoering kan goed samen gaan 
met aandacht voor natuur, biodiversiteit en optimale condities 
voor weidevogels.

 Maart 2018 

Gouden grutto 2018 naar Pelleboer 

p/a Gemeente Kampen 
Jan-Olaf Tjabringa 
Postbus 5009
8260 GA Kampen

E-mail: info@splij.nl
Telefoon: 088 - 7844 300 
Mobiel:  06 - 2709 5640 
www.splij.nl
Twitter:  @SPLIJsseldelta

Tekst
Jan Gulikers en Jan-Olaf Tjabringa

Afbeeldingen
Jan Gulikers, Jan-Olaf Tjabringa e.a.

Vormgeving
Interface Communicatie, Ede

Meer informatie Colofon
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