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In het najaar van 2019 hebben de Gebiedscoöperatie IJsseldelta 
en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + 
het ‘Bidbook IJsseldelta Landschapsbeheer’ opgeleverd. Het 
bidbook vormt een belangrijke basis onder het vervolg op de 
Groen Blauwe Diensten. Voor een drietal deelgebieden in de 
IJsseldelta is nader verkend welk landschappelijk verhaal er ligt, 
welke landschappelijke kwaliteiten van belang zijn en hoe we 
die willen beheren. Het doel van het bidbook is om de kwaliteit 
van het landschap, de verhalen, maar ook de zorg voor het 
landschap breder uit te dragen en om meer (gebieds)partijen te 
interesseren om samen met ons te werken aan het behoud van 
die kwaliteit. Dit heeft al geresulteerd in nieuwe financiële 
bijdragen van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. In 
de periode tot aan de zomer van 2020 zal de SPLIJ+ zich 
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Bidbook IJsseldelta Landschapsbeheer
inzetten om meer financiële middelen te verkrijgen. Vanaf de 
zomer 2020 kan met het dan liggend budget per gemeente 
een nieuwe ronde Groen Blauwe Diensten gestart worden.

Het centrale thema rondom het bidbook is ‘Hart voor de IJssel-
delta’. Het dient om het gevoel van eigenaarschap bij het land-
schap van de IJsseldelta te vergroten. Het succes van langjarig 
beheer valt of staat immers bij de betrokkenheid van mensen 
om mee te doen met het beheer, om financieel bij te dragen 
en/of om materiaal beschikbaar te stellen. In de komende 
maanden zult u hier meer over horen. Heeft u ‘Hart voor de 
IJsseldelta?’, laat het ons weten. Meer informatie is te vinden 
op www.splij.nl 
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Bezoek aan Keteleiland
Sommige landschapselementen kan je alleen zien als je er een boottochtje voor 
over hebt. En laten deze elementen nu ook nog eens op een prachtige plek in de 
monding van de IJsseldelta staan en de basis is gelegd voor een bezoek aan 
Keteleiland! Op 5 juli vond hier de contractantenmiddag plaats. Een groep van 30 
personen genoot aan boord van de ‘Veerman van Kampen’ van de mooie tocht 
naar Keteleiland. Het eiland - ongeveer 46 ha groot - is in eigendom van Kamperei-
land Vastgoed NV (De Stadserven). Enkele hectares grasland worden beheerd door 
pachters, het overige gebied krijgt meer vrije hand voor een natuurlijke ontwikke-
ling. Het eiland is nog relatief jong. In 1940 ontstond het als gevolg van het graven 
van het Kattendiep, waardoor het werd afgesneden van het Kampereiland. De vele 
tientallen knotwilgen vallen onder beheer van de Groen Blauwe Diensten, 
waarmee de relatie met SPLIJ+ is gelegd. Met dank aan de Veerman van Kampen 
en aan Mireille Blokhuis (De Stadserven) voor de toelichting op het eiland kijken 
we terug op een prachtige middag. 
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Wij zijn eigenaars 
van het landschap  
Voelt u zich een eigenaar van het landschap van de 
IJsseldelta? Die vraag was van belang bij het 
opstellen van het bidbook voor langjarig land-
schapsbeheer in de IJsseldelta. Een van de 
uitdagingen was het vergroten van eigenaarschap 
van bewoners bij het landschap. Uiteraard is er spra-
ke van een juridisch eigendom, maar het landschap 
heeft ook een sterke collectieve binding en kan het 
gevoel geven dat we er allemaal over gaan. Dit 
uitgangspunt vormt voor ons dan ook de basis om 
er samen voor te zorgen dat de kwaliteit van ons 
landschap in stand blijft en waar mogelijk versterkt 
wordt. 

In het afgelopen jaar hebben wij gewerkt aan het 
opstellen van het ‘bidbook IJsseldelta Landschaps-
beheer’. Het verhaal van ons landschap staat hierin 
centraal en vormt de basis om de kwaliteiten ervan 
te benoemen. We sluiten het bidbook af met een 
doelstelling ten aanzien van nieuw langjarig 
beheer. De provincie Overijssel en gemeente Zwolle 
zijn wij zeer erkentelijk voor de door hen toegezeg-
de financiële bijdrage om een vervolg te geven aan 
de Groen Blauwe Diensten. Met andere overheden 
en gebiedspartijen zijn we in gesprek om zo weer 
een nieuw budget voor het afsluiten van contracten 
rond te krijgen.  

Tot slot realiseren wij ons dat onze inzet voor het 
landschap valt of staat met de inzet van mensen, 
zowel binnen SPLIJ+ als in het gebied zelf. Het 
penningmeesterschap binnen het bestuur is 
overgedragen van Jan Boxum naar Waling Meijer. 
Waling stelt zich in dit jaaroverzicht verder aan u 
voor. Ook gaan we door met vertellen van uw 
verhaal als landschapsbeheerder. In dit jaarover-
zicht maakt u kennis met Henk Luten en Alfons van 
Vilsteren.  

Voelt u zich eigenaar van het 
landschap en wilt u bijdragen in 
arbeid, financiën, vrijwilligerswerk? 
Sluit u dan bij ons aan. Van harte 
welkom. 

Klaas van der Wal
voorzitter SPLIJ+
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In gesprek met… 
Henk Luten  
Verstopt tussen de bomen, nabij Hasselt, ligt de eendenkooi 
met bijenstal ‘Haasjes’ en het vogelringstation ‘De Kooi’. Henk 
Luten, natuur- en vogelliefhebber, beheert deze historische 
plek al jaren als vrijwilliger. Sinds enige tijd heeft hij dit 
bijzondere stukje natuur in erfpacht. Daarmee is Henk 
verantwoordelijk voor het behoud. Vanuit de Groen Blauwe 
Diensten zet hij zich samen met andere vrijwilligers in voor het 
beheer van dit monument, maar ook voor de educatieve en 
wetenschappelijke activiteiten.
“De eendenkooi is een stuk cultuurhistorie”, vertelt Henk. 
“Vroeger werd de kooi gebruikt en beheerd door de kooiker, 
die leefde van de 6.000 tot 10.000 eenden die hij jaarlijks ving. 
Hij moest hier zijn gezin van onderhouden. Nu gebruiken we 
de eendenkooi voor natuur- en 
cultuureducatie. Ook ringen we hier 
eenden en andere vogels. Deze 
informatie wordt gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek. Erg 
belangrijk.”  

Lees het volledige interview met Henk Luten op www.splij.nl
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In gesprek met… 
Alfons van Vilsteren 
Wij zijn op bezoek bij Landwinkel de Huppe, een van onze 
contractanten, aan de Kleine Veerweg in Zwolle-Zuid. Voor 
tientallen knotwilgen en 16 fruitbomen krijgt de Huppe een 
tegemoetkoming in het onderhoud via SPLIJ+. Voor het gesprek 
heeft Alfons van Vilsteren, die samen met zijn vrouw Wilma het 
bedrijf runt, een mooie plek uitgekozen in de grote pluktuin. De 
Huppe is een kleinschalig agrarisch leerwerkbedrijf, bestaande 
uit een zorgboerderij, een kaasboerderij, een houtwerkplaats en 
een pluk- en groentetuin. Daarnaast heeft de Huppe een fraai 
ingerichte landwinkel waar mensen terecht kunnen voor 
ambachtelijke streek- en boerderijproducten. Alfons van 
Vilsteren: “Wij zijn hier in 1997 met een kleinschalig agrarisch 
bedrijf begonnen. Enkele jaren later, in 2005, werd de Ver. 
Buurtschap IJsselzone Zwolle opgericht met als doel het 
karakteristieke boerenlandschap langs de IJssel te behouden. 
Het was logisch dat wij vanaf het begin nauw betrokken raakten 
bij de activiteiten.” 

Lees het volledige interview met Alfons van Vilsteren op 
www.splij.nl
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Waling Meijer, nieuwe 
penningmeester bij 
SPLIJ+ 

Op 1 januari 2019 is Waling Meijer als 
penningmeester van SPLIJ+ aangetreden. 
Gedurende enkele maanden is hij door Jan 
Boxum ingewerkt en geleidelijk heeft hij 
zijn taken overgenomen. Het wordt tijd om 
met de nieuwe penningmeester nader 
kennis te maken.
“Ik ben in 1971 In Wolvega geboren, ben 
een 100% Fries, maar wij wonen al sinds 

1993 in Zwartsluis. Sinds 2014 ben ik als financieel manager 
werkzaam bij de firma Jan Krediet in Steenwijk, van oorsprong 
(1924) een familiebedrijf dat gericht is op meubel- en keuken-
transport, maar dat tegenwoordig ook steeds meer doet aan 
projectlogistiek in binnen- en buitenland. Dat ik in een dergelijke 
functie terecht ben gekomen is niet zo verwonderlijk: financiële 
administratie is mij van huis uit met de paplepel ingegoten. 
Hoewel, ik heb als HAVO-scholier een tijdje bij een poelier 
gewerkt en in die periode heb ik overwogen om chirurg te 
worden. Mijn belangstelling voor anatomie was gewekt door het 
werken bij de poelier! Het werd uiteindelijk toch de HEAO, ik heb 
deze niet afgemaakt, ik was een beetje luie student. Via MEAO en 
SPD heb ik uiteindelijk de HOFAM gedaan, een opleiding tot 
business controller. Voordat ik bij mijn huidige werkgever aan de 
slag ging, heb ik onder andere gewerkt bij een betonfabriek in 
Hasselt en bij een farmaceutisch bedrijf in Meppel. Van die 
verscheidenheid aan ervaringen in uiteenlopende bedrijfstakken 
heb ik veel geleerd.”

Bij de zoektocht naar een nieuwe penningmeester gingen de 
gedachten al snel uit naar Waling Meijer. Hij was bij enkele 
bestuursleden bekend vanwege zijn werkzaamheden in de 
kopgroep van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ). “Ik werd 
destijds ook gevraagd als penningmeester van de nieuw opge-
richte Gebiedscoöperatie, maar dat paste toen niet bij mijn werk 
en bij mijn functie van ouderling bij de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt in Zwartsluis. Mijn werk als ouderling loopt in 
februari 2020 af en nu ontstaat er meer ruimte om mij verder te 
verdiepen in het bestuurslidmaatschap van SPLIJ+. Ik vind het 
verrijkend om naast mijn betaalde baan in het bedrijfsleven 
vrijwilligerswerk te doen op een heel ander terrein. Het inzetten 
voor het behoud en het herstel van het prachtige landschap in de 
IJsseldelta is de moeite waard. Ik vind overigens dat de overheid 
daarin een leidende rol moet vervullen en een totaalvisie moet 
ontwikkelen over de inrichting van de ruimtelijke omgeving. 
Het gesprek dat wij in oktober 2019 met de wethouders van de 
3 gemeenten in de IJsseldelta hadden vond ik in dat kader 
hoopgevend: zij voelden zich aangesproken als ‘zorgplichtige’ 
voor de kwaliteit van het landschap.”
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Wij zorgen met onze manier 
van werken voor herstel van 
bodem, natuur en landschap 
rondom de stad.” 

In de komende jaren wil Waling zijn aandacht vooral richten op de 
primaire taken (het bestaansrecht) van SPLIJ+. “Het beheren van 
de gelden in het landschapsfonds en het zorgen voor een redelijk 
rendement zal bij de huidige extreem lage rente een grote 
uitdaging zijn. Wij moeten er natuurlijk voor zorgen dat wij onze 
langjarige verplichtingen kunnen nakomen. Gelukkig hebben we 
daarnaast onlangs ook nieuwe financiële middelen gekregen van 
de provincie om de projecten in het ‘Bidbook IJsseldelta Land-
schapsbeheer’ tot uitvoering te brengen. Dat is een mooie kans 
om onze rol als verbindende schakel tussen overheid, burgers en 
bedrijfsleven (en tussen contractanten onderling) te versterken 
en daarbij ook te werken aan de naamsbekendheid van SPLIJ+. En 
tenslotte kunnen wij als SPLIJ+ ook een rol vervullen als aanjager 
in de visieontwikkeling door de overheid waar het gaat over het 
investeren in de kwaliteiten van het landschap in de IJsseldelta.”

Op 17 oktober 2019 heeft het bestuur van SPLIJ+ de wet-
houders en beleidsambtenaren van de drie deelnemende 
gemeenten uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst 
in uitspanning het Engelse Werk in Zwolle. Voor sommige 
wethouders was dit de eerste keer dat zij kennis maakten 
met het bestuur en het werk van SPLIJ+.

In zijn openingswoord schetste voorzitter Klaas van der Wal de 
ontstaansgeschiedenis van SPLIJ+ vanaf 2011 en de actuele 
stand van zaken. Ook de achtergronden van de voorgenomen 
wijzigingen van de statuten kwamen aan de orde. Door verbre-
ding van de activiteiten van SPLIJ+ met o.a. langjarig weidevo-
gelbeheer en door het openstellen van het deelnemerschap 
voor nieuwe investeerders zijn aanpassingen in de statuten 
gewenst.
Ondersteuner Jan-Olaf Tjabringa van Cultuurland Advies ging in 
het bijzonder in op de recente ontwikkelingen m.b.t. het 
bidbook ‘Hart voor de IJsseldelta’ en de onlangs toegezegde 
subsidie van de provincie Overijssel voor langjarig landschaps-
beheer. De subsidie biedt mogelijkheden voor het opstarten van 
nieuwe projecten, maar het is van groot belang dat ook de 
deelnemende gemeenten hun financiële bijdrage voor land-
schapsbeheer zullen leveren. In de huidige opzet wordt 
uitgegaan van een bijdrage van 4 partijen voor elk 25%: 
provincie, gemeenten, eigen bijdrage particulieren en ‘marktpar-
tijen’. Wethouder William Dogger (gemeente Zwolle) deed 
daarbij een oproep aan zijn collega’s Jan Peter van der Sluis 
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Wethouders denken mee over landschapsbeheer
(Kampen) en Albert Coster (Zwartewaterland) om gezamenlijk 
op te trekken om binnen de eigen gemeente de financiële 
bijdrage voor landschapsbeheer veilig te stellen. ‘Wij hebben als 
gemeentelijke overheid ook een zorgplicht voor het landschap’.
Na afloop van de bijeenkomst werd een bezoek gebracht aan 
het landgoed Schellerberg, waarbij beheerder Thijs Tromp 
Meesters de gasten rondleidde langs o.a. de uitgebaggerde 
vijver (de ‘Fles’) en de nieuwe aanplant op de plekken waar 
honderden zieke essen gerooid zijn. Ook deze werkzaamheden 
konden uitgevoerd worden mede dankzij subsidie vanuit SPLIJ+.
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