
Ik leerde met andere ogen 
naar ’t landschap kijken
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In de Schellerwade bij Zwolle broedt al jarenlang een kolonie 
zwarte sterns op nestvlotjes die jaarlijks door vrijwilligers 
worden neergelegd. Om dit werk soepeler te laten verlopen is 
met geld van ‘Groene Loper IJsseldelta’ een aanlegsteigertje 
gebouwd voor een roeiboot.Op die manier kunnen de natuur-
vrijwilligers van A Rocha Zwolle makkelijker de kolk op varen 
om de zwarte sterns in de gaten te houden. Afgelopen jaar 
broedden 20 paren in de Schellerwade van deze vrij zeldzame 
moerasvogel. De bouw van een steigertje is een mooi voor-
beeld van een groen initiatief dat met deze actie van Gebieds-
coöperatie IJsseldelta is mogelijk gemaakt. 

Zo op het oog lijkt het een niks aan de hand waterplas. Maar de 
kolken in de omgeving van Kamperveen zijn stuk voor stuk 
sporen uit een ver verleden. Ze vertellen verhalen over de strijd 
tegen het water in de IJsseldelta. Het Kamperveen werd rond 
het jaar 1200 door de Friezen in cultuur gebracht, door 
evenwijdig aan de oever van de IJssel sloten in het veen te 
graven. Naderhand gingen er mensen wonen. Meestal op 
terpen, want de delta van de IJssel stond in open verbinding 
met de Zuiderzee waardoor het flink kon spoken.

De kolk aan de Hogeweg in Kamperveen komt uit de tijd toen 
er hier een zeewerende dijk lag. In de 18e eeuw brak die 
regelmatig door. Door het kolkende water ontstonden op 
verschillende plekken achter dijken diepe waterplassen. 
Kolken waren eeuwenlang een dumpplek voor huisvuil. Want 
wat in de diepte verdween, daar had je geen weet meer van. 
Veel kolken raakten ook verwaarloosd door verzanding. 

In 2014 kreeg de kolk aan de Hogeweg een opknapbeurt.  
De waterplas is uitgegraven, de rietkraag is hersteld en er zijn 
knotwilgen aangeplant. Dat is gebeurd met geld van de 
stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta. 

Voorafgaand bekeek archeologisch onderzoeksbureau RAAP of 
de kolk ook oudheidkundig waardevolle elementen bevat. In 
dat onderzoek werd vastgesteld dat de terp naast de kolk 
dateert uit de 15e eeuw en dat het een archeologisch monu-
ment is. Hier vlakbij is een vuursteen gevonden uit de bronstijd, 
evenals een waterwerende palenrij uit de late middeleeuwen. 
De kolk is van latere datum, maar niettemin ook eeuwenoud. 
SPLIJ heeft tientallen van zulke kolken in de IJsseldelta in 
onderhoud.

Aanlegsteiger voor  
zwarte sterns

Wil je fruitbomen leren enten? Voor liefhebbers is er dit 
voorjaar een mini-praktijkles.

Oude boomgaarden zijn waardevol in het landschap van de 
IJsseldelta en daarom ondersteunt SPLIJ+ van harte de 
instandhouding ervan. Het enten van oude fruitbomen is 
een bekwaamheid die daaraan bijdraagt. Geënte fruitbomen 
geven sneller vrucht. Daarom nodigen we onze contractan-
ten uit voor een mini-praktijkles enten. Dat zal plaatsvinden 
onder leiding van Hero Klinker in Zalk, op een zaterdagoch-
tend in maart. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. 
Opgeven kan met een bericht naar info@splij.nl, dan krijgt u 
vanzelf meer informatie.

Fruitbomen leren enten? 
Mini-praktijkles in Zalk

Elke waterplas heeft 
een verhaal

Hij leerde met andere ogen naar het landschap langs de IJssel 
kijken. Acht jaar lang was Klaas van der Wal uit ’s Heerenbroek 
voorzitter van het bestuur van SPLIJ+. Een terugblik.

In de IJsseldelta is hij een echte verbindingsman met een groot 
bestuurlijk netwerk. Een beminnelijk mens ook. Van 2013 tot de 
zomer van 2021 was Klaas van der Wal voorzitter van de stichting 
particuliere landschapsdiensten IJsseldelta. 
Klaas vertrekt met een gerust hart: “SPLIJ+ heeft in de afgelopen 
tien jaar een goede naam opgebouwd, zowel bij particulieren als 
bij de overheden. Gemeentes, provincie en waterschap weten 
SPLIJ+ te vinden als het gaat om natuurcompensatie in de 
IJsseldelta. En voor particulieren is de financiële ondersteuning bij 
langjarig beheer van het streekeigen landschap een mooi 
ruggensteuntje.” 

Klaas is geboren en getogen ’s Heerenboeker. Met zijn vrouw 
Fennie woont hij in een bungalow op de plek waar het ouderlijk 
huis stond. “Mijn vader had een boerenbedrijf in ’s Heerenbroek in 
de buurt van de zuivelfabriek. Hij was ook bestuurlijk erg actief en 
hij was een tijdlang dijkgraaf. In 1974 kregen wij de kans om aan 
de Stuurmansweg, aan de rand van de Mastenbroekerpolder, een 
melkveebedrijf te starten en in 1976 hebben wij daar een nieuwe 
boerderij gebouwd. De ruilverkaveling was min of meer afgerond 
en in die tijd werd ook de polder ontsloten. Oorspronkelijk liep er 
aan beide zijden van de wetering een smalle weg die door het 
waterschap onderhouden werd. Je moest een vergunning 
hebben om over die wegen te mogen rijden. Na de ruilverkave-
ling werd een brede weg aangelegd op de plek van de wetering 
en de wetering werd verlegd naar de zijkanten.”

In de voetsporen van zijn vader combineerde ook Klaas het 
boerenleven met bestuurlijke functies. “Ik kwam in het bestuur 
van de plaatselijke ijsclub, in het bestuur van de Overijsselse 
Landbouw Maatschappij en in het waterschap. En ik raakte 
betrokken bij de ruilverkaveling in Rouveen. Van het een kwam 
het ander en zo werd ik ook gevraagd als voorzitter van de 
Adviesraad Nationaal Landschap IJsseldelta.” In ’s Heerenbroek 
zagen de inwoners ‘met argwaan de woningbouw in Stadshagen 
dichterbij komen’. Klaas: “Even leek het erop dat ook onze 
boerderij en die van onze beide buren aan de stadsuitbreiding ten 
prooi zouden vallen. 
Maar zover kwam het niet. Onze fantasieën over een riante 
toekomst na onteigening duurden maar kort: we noemden elkaar 
daarna gekscherend: de weekendmiljonairs.”
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Polderbelangen zorgde ervoor dat de polder Mastenbroek de 
beschermde status kreeg van Belvédère-landschap. “Ik heb me 
vreselijk boos gemaakt toen er in 2005 een plan op tafel kwam 
om in de polder een slibdepot aan te leggen, bedoeld voor slib 
van elders. Wij vreesden problemen met de volksgezondheid, 
omdat de koeien in aanraking konden komen met vervuild water. 
De zaak is uiteindelijk bij het ministerie van VROM aangekaart 
door gedeputeerde Rietkerk en het slibdepot kwam er niet. De 
IJsseldelta werd opgewaardeerd tot Nationaal Landschap en via 
allerlei projecten – nieuwe fietspaden, kanoroutes, weidevogel-
contracten, motoren voor de Kamper Kogge, landschapscontrac-
ten met particulieren - werd voor bijna 40 miljoen euro in de 
IJsseldelta geïnvesteerd.” Voor deze inspanningen kreeg Klaas een 
koninklijke onderscheiding. “Ik was volkomen verrast. De 
burgemeester noemde mij een verbindingsman. En daar had hij 
wel gelijk in, van netwerken kan ik genieten. Besturen doe je met 
elkaar. Als je iets tot stand wil brengen, dan moet je samen de 
schouders eronder zetten. Als iedereen zijn eigen profijt zoekt, 
dan wordt het niks.”  

Terugblikkend zegt Klaas dat hij bij SPLIJ+ een geweldige tijd 
heeft gehad. “Ik heb geleerd met andere ogen naar het landschap 
te kijken. SPLIJ+ heeft nog een mooie toekomst voor zich en dat 
hebben we zeker mede te danken aan de goede ondersteuning 
door Jan-Olaf Tjabringa. Voor onze contractanten was en is hij het 
vaste aanspreekpunt.”
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Bloemrijke randen in Zwolle 

Veel animo voor nieuwe 
contracten

Wie rond de stad Zwolle fietst of wandelt, kan in de zomer 
genieten van bloeiende bloemen langs weilanden en 
akkers. Met ondersteuning van SPLIJ is drie kilometer 
bloemrijke randen in het buitengebied van de provincie-
hoofstad mogelijk gemaakt. 

De bloemrijke randen op particulieren gronden worden 
aangelegd op plaatsen waar ze goed zichtbaar zijn vanaf de 
openbare weg. Zo dragen de randen niet alleen bij aan een 
versterking van de soortenrijkdom, maar kleuren ze ook 
letterlijk het landschap en dragen zo bij aan de beleving van 
het buitengebied.  Het inheemse zaadmengsel is nauwkeurig 
samengesteld en bevat onder andere knoopkruid, wilde 
cichorei, boterbloemen en rode klaver. Het zijn soorten die 
vanouds groeien en bloeien langs akker- en weideranden. 

Het creëren van bloemrijke randen is een uitwerking van een 
oproep van de gemeenteraad onder het motto ‘Zet Zwolle in 
bloei’. Het beschikbaar stellen van het zaadmengsel en het 
beheer voor een periode van zes jaar wordt gefinancierd door 
de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en LTO Noordwest 
Overijssel. Landschap Overijssel en de Bijenbeweging Overijssel 
stellen hun vakkennis beschikbaar en de Stichting Particuliere 
Landschapsdiensten IJsseldelta is projectcoördinator. 

Ongeveer 100 particuliere grondeigenaren in de IJsseldelta 
hebben bij SPLIJ+ een langjarig contract over de instand-
houding van een waardevol element in het landschap, zoals 
knotwilgen, heggen of kolken. Dit voorjaar komen er nog 
meer bij dankzij een verruiming van de financiële mogelijk-
heden. 

Provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle, Kampen en 
Zwartewaterland zorgen voor de financiering. De openstelling 
van de nieuwe ronde, leidde tot 55 aanvragen. Die kunnen niet 
allemaal worden toegekend voor een langjarig beheercontract. 
Maar het laat wel zien hoe inwoners van de IJsseldelta begaan 
zijn met hun landschap en dat ze daar graag hun bijdrage aan 
willen leveren. 

Marco houdt van Mastenbroek 
Mijn naam is Marco van der Vegte, samen met Elly wonen en werken 
we op een melkveehouderijbedrijf in de eeuwenoude Polder 
Mastenbroek. Op de vraag wat mijn favoriete plek is in de IJsseldelta 
dan is mijn antwoord: de Polder Mastenbroek. Het is een oase van rust 
en weidsheid en met name die 
weidsheid is iets wat we als 
polderbewoners extra zijn gaan 
waarderen. Ik waardeer het met 
name wanneer we in het voorjaar 
starten met het grasmaaien. Omdat 
er dan het nodige moet gebeuren 
op zulke dagen brengt Elly me dan 
koffie in het land. We zitten dan op 
de cyclomaaier samen koffie te 
drinken midden in het weiland met 
alle weidevogels om ons heen. Dat is een van de mooiste momenten in 
het boerenbestaan.

Sinds een jaar of 10 loopt er een fietspad door ons weiland langs de 
Zwolse Wetering, het is mooi om de fietsers te zien genieten van de 
rust en de weidsheid. Het is de polder op zijn mooist en het is leuk 
om dat met veel mensen te mogen delen.

Marco van der Vegte

Wim is graag in Zalk
Mijn naam is Wim Eikelboom, samen met Petra wonen we aan de rand 
van Zwolle met uitzicht op de Hanzeboogbrug. Mijn favoriete plek in 
de IJsseldelta zijn de uiterwaarden van Zalk. Hier maakt de IJssel een 
bijna haakse bocht. Je kunt er prachtig wandelen langs de oever, 
genieten van een oude kronkelwaard, met zandruggen die de door de 
overstroomde rivier zijn gevormd. En er is een eeuwenoude Zalkerbos. 
Een bos met het geheim van de eeuwige jeugd. Want door het 
hakhoutbeheer oogt het Zalkerbos als een jong bos, terwijl het in 
werkelijkheid een van de oudste rivierbosjes is van Nederland. In Zalk 
komen natuur en cultuurhistorie prachtig samen. Het ademt nog altijd 
de sfeer van Klazien, de vrouw die Zalk landelijk bekendheid gaf. 

Wim Eikelboom

Nieuwe bestuursleden over hun favoriete plekje 
in de IJsseldelta
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Als een trein 
Het bekende en veelbekeken 
tv-programma Railaway had 
rond de jaarwisseling een 
uitzending over een treinreis 
langs de IJssel. 
Het was een fantastisch 
visitekaartje van het landschap van deze geliefde rivier. 
Ook het hoogwater in de eerste maanden van dit jaar 
leverde weer de mooiste plaatjes op.
Het is prachtig om te zien hoeveel mensen houden van de 
IJssel en op welke manier het landschap wordt gekoesterd. 
Wij mogen ons steentje bijdragen door particulieren te 
ondersteunen die in de IJsseldelta hun best doen voor dit 
landschap. Of het nu een heg, een fruitboom of een kolk is, 
het is allemaal even waardevol. In mijn nieuwe rol als 
voorzitter maak ik me hier sterk voor. Zodat we in de 
toekomst kunnen blijven genieten van een prachtig 
landschap waarin de rivier zich een weg zoekt naar het 
Ketelmeer. 

Arnita van de Weerd
voorzitter SPLIJ+

Met de grutto, tureluur en kievit gaat het niet zo florisant in 
Nederland. Toch zijn er hoopvolle uitzonderingen. En eentje daarvan 
is te danken aan de inzet van boeren in polder Mastenbroek en rond 
Kamperveen. 
Met steun van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten 
IJsseldelta zetten boeren in op langjarig weidevogelbeheer. Het geld 
daarvoor is een compensatie van weidevogelgebieden die elders in 
de IJsseldelta verloren zijn gegaan door nieuwbouw en vergravingen 
om de IJssel meer ruimte te geven (uitbreiding Stadshagen, aanleg 
Reevediep en nevengeul in uiterwaarden Schelle-Oldeneel bij 
Zwolle). Het verlies aan weidevogelgebieden moest gecompenseerd 
worden door elders nieuwe weidevogelgebieden in te richten. Met 
zeven polderboeren in de IJsseldelta zijn hierover enkele jaren terug 
afspraken gemaakt.
De grutto en kievit haalden goede broedresultaten in 2021. ‘Het ging 

Goed jaar voor kievit 
en grutto in de polder

supergoed. Het langjarig beheer met 
meer hectares per agrarisch bedrijf onder 
beheer lijkt mogelijk haar vruchten af te 
geven’, zegt Jan Snel. Hij tekent er wel bij 
aan dat het scheuren van het land voor 
nog betere broedresultaten zorgt, maar 
officieel is dat niet toegestaan. ‘Vogels 
leggen beter als er veel voedsel in de 
grond zit. Sinds we ’s winters geen mest 
meer mogen uitrijden is het bodemleven 
verslechterd en dat zien we terug in het aantal broedparen op ons 
land.’ Jan onderstreept dat een gemiddelde boer ‘geen natuurbar-
baar is, maar niks liever wil dan weidevogels in plaats van groen 
beton, zoals de raaigras-weilanden ook wel worden genoemd.’   
Wil je komend voorjaar weidevogels zien: fiets door de polder 
Mastenbroek en Kamperveen en let op de bordjes die er staan. Dan 
krijg je uitleg welke weilanden met plasdras-maatregelen speciaal 
zijn ingericht om weidevogels te verleiden tot broeden.
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het jaar 1200 door de Friezen in cultuur gebracht, door 
evenwijdig aan de oever van de IJssel sloten in het veen te 
graven. Naderhand gingen er mensen wonen. Meestal op 
terpen, want de delta van de IJssel stond in open verbinding 
met de Zuiderzee waardoor het flink kon spoken.

De kolk aan de Hogeweg in Kamperveen komt uit de tijd toen 
er hier een zeewerende dijk lag. In de 18e eeuw brak die 
regelmatig door. Door het kolkende water ontstonden op 
verschillende plekken achter dijken diepe waterplassen. 
Kolken waren eeuwenlang een dumpplek voor huisvuil. Want 
wat in de diepte verdween, daar had je geen weet meer van. 
Veel kolken raakten ook verwaarloosd door verzanding. 

In 2014 kreeg de kolk aan de Hogeweg een opknapbeurt.  
De waterplas is uitgegraven, de rietkraag is hersteld en er zijn 
knotwilgen aangeplant. Dat is gebeurd met geld van de 
stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta. 

Voorafgaand bekeek archeologisch onderzoeksbureau RAAP of 
de kolk ook oudheidkundig waardevolle elementen bevat. In 
dat onderzoek werd vastgesteld dat de terp naast de kolk 
dateert uit de 15e eeuw en dat het een archeologisch monu-
ment is. Hier vlakbij is een vuursteen gevonden uit de bronstijd, 
evenals een waterwerende palenrij uit de late middeleeuwen. 
De kolk is van latere datum, maar niettemin ook eeuwenoud. 
SPLIJ heeft tientallen van zulke kolken in de IJsseldelta in 
onderhoud.

Aanlegsteiger voor  
zwarte sterns

Wil je fruitbomen leren enten? Voor liefhebbers is er dit 
voorjaar een mini-praktijkles.

Oude boomgaarden zijn waardevol in het landschap van de 
IJsseldelta en daarom ondersteunt SPLIJ+ van harte de 
instandhouding ervan. Het enten van oude fruitbomen is 
een bekwaamheid die daaraan bijdraagt. Geënte fruitbomen 
geven sneller vrucht. Daarom nodigen we onze contractan-
ten uit voor een mini-praktijkles enten. Dat zal plaatsvinden 
onder leiding van Hero Klinker in Zalk, op een zaterdagoch-
tend in maart. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. 
Opgeven kan met een bericht naar info@splij.nl, dan krijgt u 
vanzelf meer informatie.

Fruitbomen leren enten? 
Mini-praktijkles in Zalk

Elke waterplas heeft 
een verhaal

Hij leerde met andere ogen naar het landschap langs de IJssel 
kijken. Acht jaar lang was Klaas van der Wal uit ’s Heerenbroek 
voorzitter van het bestuur van SPLIJ+. Een terugblik.

In de IJsseldelta is hij een echte verbindingsman met een groot 
bestuurlijk netwerk. Een beminnelijk mens ook. Van 2013 tot de 
zomer van 2021 was Klaas van der Wal voorzitter van de stichting 
particuliere landschapsdiensten IJsseldelta. 
Klaas vertrekt met een gerust hart: “SPLIJ+ heeft in de afgelopen 
tien jaar een goede naam opgebouwd, zowel bij particulieren als 
bij de overheden. Gemeentes, provincie en waterschap weten 
SPLIJ+ te vinden als het gaat om natuurcompensatie in de 
IJsseldelta. En voor particulieren is de financiële ondersteuning bij 
langjarig beheer van het streekeigen landschap een mooi 
ruggensteuntje.” 

Klaas is geboren en getogen ’s Heerenboeker. Met zijn vrouw 
Fennie woont hij in een bungalow op de plek waar het ouderlijk 
huis stond. “Mijn vader had een boerenbedrijf in ’s Heerenbroek in 
de buurt van de zuivelfabriek. Hij was ook bestuurlijk erg actief en 
hij was een tijdlang dijkgraaf. In 1974 kregen wij de kans om aan 
de Stuurmansweg, aan de rand van de Mastenbroekerpolder, een 
melkveebedrijf te starten en in 1976 hebben wij daar een nieuwe 
boerderij gebouwd. De ruilverkaveling was min of meer afgerond 
en in die tijd werd ook de polder ontsloten. Oorspronkelijk liep er 
aan beide zijden van de wetering een smalle weg die door het 
waterschap onderhouden werd. Je moest een vergunning 
hebben om over die wegen te mogen rijden. Na de ruilverkave-
ling werd een brede weg aangelegd op de plek van de wetering 
en de wetering werd verlegd naar de zijkanten.”

In de voetsporen van zijn vader combineerde ook Klaas het 
boerenleven met bestuurlijke functies. “Ik kwam in het bestuur 
van de plaatselijke ijsclub, in het bestuur van de Overijsselse 
Landbouw Maatschappij en in het waterschap. En ik raakte 
betrokken bij de ruilverkaveling in Rouveen. Van het een kwam 
het ander en zo werd ik ook gevraagd als voorzitter van de 
Adviesraad Nationaal Landschap IJsseldelta.” In ’s Heerenbroek 
zagen de inwoners ‘met argwaan de woningbouw in Stadshagen 
dichterbij komen’. Klaas: “Even leek het erop dat ook onze 
boerderij en die van onze beide buren aan de stadsuitbreiding ten 
prooi zouden vallen. 
Maar zover kwam het niet. Onze fantasieën over een riante 
toekomst na onteigening duurden maar kort: we noemden elkaar 
daarna gekscherend: de weekendmiljonairs.”
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Polderbelangen zorgde ervoor dat de polder Mastenbroek de 
beschermde status kreeg van Belvédère-landschap. “Ik heb me 
vreselijk boos gemaakt toen er in 2005 een plan op tafel kwam 
om in de polder een slibdepot aan te leggen, bedoeld voor slib 
van elders. Wij vreesden problemen met de volksgezondheid, 
omdat de koeien in aanraking konden komen met vervuild water. 
De zaak is uiteindelijk bij het ministerie van VROM aangekaart 
door gedeputeerde Rietkerk en het slibdepot kwam er niet. De 
IJsseldelta werd opgewaardeerd tot Nationaal Landschap en via 
allerlei projecten – nieuwe fietspaden, kanoroutes, weidevogel-
contracten, motoren voor de Kamper Kogge, landschapscontrac-
ten met particulieren - werd voor bijna 40 miljoen euro in de 
IJsseldelta geïnvesteerd.” Voor deze inspanningen kreeg Klaas een 
koninklijke onderscheiding. “Ik was volkomen verrast. De 
burgemeester noemde mij een verbindingsman. En daar had hij 
wel gelijk in, van netwerken kan ik genieten. Besturen doe je met 
elkaar. Als je iets tot stand wil brengen, dan moet je samen de 
schouders eronder zetten. Als iedereen zijn eigen profijt zoekt, 
dan wordt het niks.”  

Terugblikkend zegt Klaas dat hij bij SPLIJ+ een geweldige tijd 
heeft gehad. “Ik heb geleerd met andere ogen naar het landschap 
te kijken. SPLIJ+ heeft nog een mooie toekomst voor zich en dat 
hebben we zeker mede te danken aan de goede ondersteuning 
door Jan-Olaf Tjabringa. Voor onze contractanten was en is hij het 
vaste aanspreekpunt.”
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