
Nieuwsbrief 15, Zomer 2021

JANFEBMRTAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDEC

4

Save the date voor 
contractanten en 
donateurs  
Vrijdagmiddag 17 
september, excursie SPLIJ+

Het afgelopen jaar hebben wij de excursie moeten overslaan, 
maar wij hopen dat wij elkaar op 17 september weer kunnen 
ontmoeten in onze prachtige IJsseldelta! Zet de datum vast 
in de agenda, een programma en mogelijkheid voor 
aanmelding volgt later. 

Word 
donateur 
van SPLIJ+ 
Wilt u als bewoner of ondernemer van de IJsseldelta meewerken aan 
het behoud van het landschap? Uw donateurschap is van harte welkom 
en een onmisbare vorm van betrokkenheid en financiering voor de 
toekomstige activiteiten en plannen van de SPLIJ. Heeft u HART voor de 
IJsseldelta? Word dan voor € 50,- per jaar donateur van de IJsseldelta en 
steun het landschapsbeheer. Ga naar www.splij.nl voor meer informatie 
en aanmelding. 

p/a Gemeente Kampen 
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, Villa 5 en Jan-Olaf Tjabringa

Vormgeving
Interface Communicatie, Ede

Meer informatie Colofon
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Bloemrijke 
randen 
rondom Zwolle
De SPLIJ+ is gevraagd om uitvoering te geven aan het initiatief voor meer 
bloemrijke randen rondom Zwolle. Naar aanleiding van een motie (793 
M16-4 Zet Zwolle in Bloei, d.d. 1 juni 2020) uit de gemeenteraad is gekeken 
of het mogelijk is meer kruidenstroken (bloemenstroken) te realiseren in 
de gemeente. Kruidenstroken zijn bloemrijke randen langs weilanden of 
akkers die ‘s zomers veel bloei vertonen. Door de juiste soorten te kiezen 
om een rand mee te maken kan deze een meerwaarde hebben voor 
ecologie/biodiversiteit, recreatieve beleving van de omgeving en een  
rol spelen in de bestrijding van de eikenprocessierups, maar ook de 
bestrijding van plaagsoorten op het land van de agrariër.

Dit project voeren wij uit in samenwerking met Landschap Overijssel en 
LTO Noord, afdeling West Overijssel. Het is mogelijk om voor zowel de 
inrichting van de randen als voor het zes jarig beheer een vergoeding  
te ontvangen. Deelname begint bij minimaal 500 m1 aan bloemenrand.  
Zie voor meer informatie en voorwaarden www.splij.nl 
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10 jaar SPLIJ+ 
10 jaar langjarig landschapsbeheer zijn omgevlogen… 
De start van de SPLIJ+ in september 2011 in een tuin 
in Langenholte voelt nog als kortgeleden. Samen met 
de provincie, gemeenten en bovenal met eigenaren 
van landschapselementen zijn we daar gestart om  
ons langjarig in te zetten voor het beheer van het 
prachtige landschap van de IJsseldelta. 

Nu 10 jaar later zijn we ruim 100 deelnemers rijker. 
Wat ze gemeen hebben is een geweldige inzet voor 
het landschap en voor weidevogelbeheer. De lijst  
van elementen die we als groep beheren is indruk
wekkend. Denk aan 2208 knotwilgen, 3,8 km heg,  
20 kolken, 2 eendenkooien, 148 ha weidevogelbeheer  
en veel meer… 

Vanaf deze plaats willen wij allen die op welke wijze 
hun bijdrage leveren en geleverd hebben heel 
hartelijk danken voor 10 jaar landschaps en weide
vogelbeheer. We gaan zeker nog 20 jaar door en wie 
weet langer, want landschapsbeheer is niet aan tijd 
gebonden, maar gaat altijd door. Samen maken wij  
de IJsseldelta! 

Wilt u bijdragen aan het landschapsbeheer,  
word dan donateur! 



In het buitengebied van de gemeente Zwolle zijn in de 
afgelopen decennia veel boerenbedrijven verdwenen, 
onder meer door stadsuitbreiding in Zwolle-Zuid en 
Stadshagen. In Windesheim zijn er nog een paar, in 
Herfte, in Wijthmen, in de buurt van de Sekdoorn en 
aan de noordrand van Zwolle zijn nog boeren actief. 
In buurtschappen als Spoolde, Schelle en Oldeneel zijn 
de percelen te klein om rendabel te kunnen boeren.  

Wij zijn deze keer op bezoek bij Hein van Schooten (41). Samen met zijn vrouw 

en 4 dochters woont hij aan de rand van Windesheim, dichtbij de molen en de 

afslag naar Lierderholthuis. De jongste twee dochters zijn net naar bed gebracht, 

maar na een tijdje komen ze toch even nieuwsgierig kijken naar de late bezoeker. 

Hein is op deze plek geboren en ook zijn vader en zijn opa hebben hier geboerd. 

Momenteel omvat het melkveebedrijf 160 koeien en 80 stuks jongvee en daarmee 

is het een melkveebedrijf van meer dan gemiddelde omvang. Hein is al vanaf de 

beginfase van SPLIJ+ contractant. 

Na een informatieavond besloot hij zich aan te melden en sindsdien vallen 21 

knotwilgen bij de stal en een solitaire boom onder de vergoedingsregeling. 

“Het gaat mij niet zozeer om het bedrag – want dat is maar heel beperkt – 

maar om het idee dat het gewaardeerd wordt als je als boer bewust met het 

landschap bezig bent. Aan de overkant van de weg heb ik een stuk land gereed 

gemaakt om in te zaaien. Langs de sloot wil ik 20 nieuwe knotwilgen planten, 

om zo het landschap wat verder aan te kleden.”

We praten over de toekomst van de landbouw in Nederland en over de plannen 

om de veestapel te verminderen. Hein: “Laat ik maar met de deur in huis vallen: 

ik ben niet zo van polariseren, maar soms wordt het ook mij te gortig omdat 

het lijkt alsof de boeren van alle problemen de schuld krijgen. Het komt door 

ons dat de weidevogels zo hard achteruit gaan, dat de bijen verdwijnen, dat het 

grondwater vervuilt en dat er een stikstofprobleem is. Er wordt ons ook verweten 

dat we de bodem uitputten en de biodiversiteit om zeep helpen. Maar laat ik 

voor mezelf spreken: ik heb er geen belang bij om de bodem uit te putten. Een 

uitgeputte bodem levert niets op. Mijn vader en mijn opa hebben hier geboerd en 

ik hoop dat ik het bedrijf te zijner tijd aan een van mijn kinderen kan overdragen. 

Door het inzaaien van een combinatie van gewassen als klaver, timothee en 

Engels raaigras probeer ik er voor te zorgen dat er voldoende organische 

meststoffen in de bodem komen en dat de koeien gezond voer krijgen. Als je in 

mijn grasland een schop in de bodem steekt, dan zitten er veel wormen in, 

een teken van een gezond bodemleven. Maar van ons als boeren worden soms 

onmogelijke dingen gevraagd. 

“Aan de overkant van de weg heb ik een stuk land 
gereed gemaakt om in te zaaien. Langs de sloot 
wil ik 20 nieuwe knotwilgen planten, om zo het 

landschap verder aan te kleden.”

Natuurinclusief boeren is een mooi ideaal, maar de cultuurgrond moet wel 

rendement opbrengen. De tijd van kleinschalige landbouw is, bij de huidige 

melkprijs, niet goed meer mogelijk. Wij bewerken in totaal 105 hectare grond. 

Daarvan is 21 hectare natuurgrond. Die gebieden (bij de Sekdoorn en in het 

Lierder- en Molenbroek) kunnen we deels inrichten als weidevogelland, met 

uitgesteld maaibeheer en plas-drasgebieden en als beschermd gebied voor o.a. 

kievitsbloemen. De natuurgrond achter de molen bij Windesheim was vroeger 

van Staatsbosbeheer en  is nu in het bezit van landgoed Windesheim. 

Wij beheren voor het landgoed een deel van die grond. Het rendement van 

natuurgrond hoeft niet hoog te zijn, want de pachtprijs is maar een fractie van die 

van cultuurgrond. Omdat we zowel natuurgrond als cultuurgrond in beheer hebben 

zien we ook meer kanten van de problemen. Daarom vind ik het een goed initiatief 

dat natuurbeschermers en landbouworganisaties gezamenlijk met plannen komen 

en niet als strijdende partijen tegenover elkaar staan.”

We concluderen dat er veel gedoe is om de ruimte in het landelijk gebied. Er is 

ruimte nodig om nieuwe woningen te bouwen, om nieuwe natuur te ontwikkelen, 

om de landbouw de kans te geven om te innoveren. Hein: “Maar tegelijkertijd wordt 

de schaarse ruimte ook gebruikt om zonnepanelen op landbouwgrond te plaatsen. 

Hier in de buurt ligt een veld van 14 hectare er vol mee. Je hoort van verschillende 

kanten dat dit nog maar een begin is. Dat vind ik pas armoede. Op die plekken 

groeit niets meer.”

IN GESPREK MET ... 
HEIN VAN SCHOOTEN

Hein van
schooten 

interview

Jan Gulikers
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Gezina Middag-van Dijk neemt  
afscheid als bestuurslid van SPLIJ+
Na ruim 7 jaar heeft Gezina Middag haar lidmaatschap van 
het bestuur van SPLIJ+ beëindigd. “Mijn tweede termijn zat 
er per 1 januari 2021 op, een mooi moment om weer andere 
activiteiten op te pakken.” Het interview met een terugblik 
op de afgelopen periode hebben we i.v.m. de Corona-maat-
regelen doorgeschoven naar mei, dan zou het vast mooi 
weer zijn. We zagen ons al zitten in de tuin in een aange-
naam voorjaarszonnetje. Dat bleek een illusie. Het was op de 
afgesproken dag koud en regenachtig. De prachtige tuin 
rond het huis met bloeiende planten zag er fris en groen uit. 
Het koude en natte voorjaarsweer had het groen extra glans 
gegeven. De fruitbomen stonden nog gedeeltelijk in bloei, 
de bessenstruiken waren al beschermd met netten en in de 
grote vijver voor het huis zat het waterhoen te broeden. 

Gezina: “Tuinieren is mijn grote hobby en ik kan in deze grote 
tuin mijn ideeën over tuininrichting goed kwijt. Gelukkig kan ik 
alles nog zelf, maar als dat niet meer gaat zullen we hulp 
inschakelen. Ik houd van een strakke vormgeving, zoals je wel 
kunt zien. Mijn hogere beroepsopleiding als tuin- en land-
schapsarchitect komt mij hierin goed van pas. Mede door 
die achtergrond ben ik destijds door Henk Schuur-
man, de toenmalige secretaris, voor het bestuur 
van SPLIJ+ gevraagd. Wij kenden elkaar al via 
het Waterschap Groot Salland. Maar met mijn 
opleiding heb ik in het bestuur toch niet 
veel kunnen doen. Wij zijn als bestuursle-
den toch vooral bezig geweest met het 
beheer van het fonds. Dat doet SPLIJ+ 
overigens wel goed. Er zijn duidelijke 
richtlijnen waaraan contractanten moeten 
voldoen om voor tegemoetkoming in 
aanmerking te komen. En via steekproeven is 
er ook controle of de afspraken worden 
nagekomen. Samen met Klaas van der Wal en Jan 
Wieten ben ik destijds tot het bestuur toegetreden.”

In de beginjaren van haar huwelijk met Fré heeft Gezina gewerkt 
bij ingenieurs- en adviesbureau Oranjewoud in Heerenveen. Na 
de geboorte van hun eerste zoon is Gezina in het eigen melkvee-
bedrijf gaan werken. “Ik vond het heerlijk om boerin te zijn, ik 
ben ook een echte boerendochter uit Ittersum. Het melken en 
het voeren van de dieren vond ik mooi, maar ik vond ook het 
administratief werk rond het bedrijf (de graslandkalender, de 
mineralenbalans e.d.) leuk werk om te doen. Door de groei van 
de stad zijn er in het buitengebied van Zwolle steeds minder 
boerenbedrijven overgebleven. Vanuit een werkgroep met verte-
genwoordigers van natuur en milieu, groen en landbouw zijn wij 
met de gemeente in overleg geweest over een plan waarbij wij 
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met twee andere boerenbedrijven een rol zouden spelen bij het 
beheer van het groene gebied rond de stad. De gedachte was om 
het groen als waren het groene vingers vanuit het buitengebied 
te laten doorlopen in de stad. Uiteindelijk is het er niet van 
gekomen. De Stadslanderijen, een coöperatie van boerenbedrij-
ven, staat nu op de plek waar vroeger ons melkveebedrijf was. Wij 
hebben in 2006 ons melkveebedrijf verkocht en een van onze 

zoons boert sinds een aantal jaren verder in Wapse.” 

Gezina is al jarenlang heel actief in het vrijwilligers-
werk. “Ik was op een gegeven moment hèt 

aanspreekpunt binnen LTO-Zwolle. Als er 
problemen waren op agrarisch gebied, dan 
wisten ze mij wel te vinden. Maar het liep op 
een gegeven moment een beetje uit de 
hand. Toen LTO-Zwolle ging fuseren met 
Kampen en Zwartewaterland ben ik er mee 

gestopt. Maar er kwamen andere bestuurs-
functies voor in de plaats, zoals bij het 

Waterschap, bij Vrouwen van Nu en bij SPLIJ+. 
Ook politieke partijen hebben geprobeerd mij 

voor hun karretje te spannen, maar politiek is toch 
niet echt iets voor mij. Ik wil een plan maken en het dan 

uitvoeren. Het gedoe er omheen past niet bij mij. Waar ik met 
plezier op terugkijk is dat mede door mijn bemoeienis het 
Belvédèregebied in Mastenbroek behouden is gebleven. Ik vind 
het belangrijk dat het historische karakter van het landschap 
zichtbaar blijft.” De activiteiten op maatschappelijk gebied 
gingen niet onopgemerkt voorbij. Enkele jaren geleden is Gezina 
koninklijk onderscheiden (‘geridderd’) als blijk van waardering 
voor het vele vrijwilligerswerk gedurende een lange periode.
“Voor de toekomst hoop ik dat SPLIJ+ betrokken raakt bij nieuwe 
landschappelijke projecten die voortvloeien uit het bidbook ‘Hart 
voor de IJsseldelta’. De laatste jaren stonden vooral in het teken 
van beheer van de financiële middelen. En dat hebben we als 
bestuur goed gedaan”, zo besluit Gezina. 


