
Na bijna 8 jaar de functie van penningmeester binnen het 
bestuur te hebben vervuld heeft Jan Boxum besloten dat het zo 
goed is geweest. Hij heeft in de afgelopen maanden zijn 
opvolger Waling Meijer ingewerkt en zijn taken overgedragen. “Ik 
kijk met plezier terug op een mooie periode binnen SPLIJ+. Er 
kwamen interessante onderwerpen aan bod, de sfeer binnen het 
bestuur was altijd  goed en de samenwerking met de vertegen-
woordigers van de gemeenten en het waterschap verliep soepel. 
Maar er komt een moment dat het tijd is voor iets nieuws en dat 
moment is nu gekomen.”

Kort na de oprichting van SPLIJ+ in 2011 werd Jan gevraagd om 
penningmeester te worden. Als bondsraadslid van de ANWB was 
hij betrokken geraakt bij herinrichtingsplannen van het 
landschap, onder meer in Genemuiden, Oldeneel en 
Westenholte, en daarbij in beeld gekomen bij de lokale bestuur-
ders. In 2013 is Jan Boxum zelfs gedurende een half jaar als enige 
bestuurslid actief geweest, omdat de andere bestuursleden 
vanwege ziekte of andere redenen moesten afhaken. “Ik had 
geen specifieke financiële deskundigheid, maar de accountant 
heeft mij geleerd hoe ik een jaarrekening moest opstellen en 
geleidelijk aan heb ik het model verder uitgewerkt en toege-
sneden naar de situatie van SPLIJ+. Bij de oprichting van de 
Gebiedscoöperatie IJsseldelta enkele jaren geleden ben ik ook 
kopgroeplid geweest en heb ik tijdelijk de financiën van de 
coöperatie-in-oprichting  binnen SPLIJ+ beheerd.”
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Afscheid van Jan Boxum 
bij SPLIJ+

Bij zijn afscheidswoord legde de vertrekkende penningmeester 
aan zijn collega-bestuurders de vraag voor: ‘De natuur in 
Nederland, hoe moet dat verder?’ Als SPLIJ+ hebben wij de 
ambitie om het behoud van een kleinschalig landschap te onder-
steunen en een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in de 
IJsseldelta, maar wij zijn slechts een minieme schakel in een 
groot systeem. Moet er niet een apart ministerie voor natuur 
komen? Moeten wij in Nederland niet haast maken met de 
verbetering van de bodemkwaliteit door bescherming van het 
bodemleven, o.a. door het terugdringen van de intensieve 
veeteelt en het verbieden van mestinjecties? Moeten wij in ons 
dichtbevolkte land de vlees- en zuivelproductie niet terug-
brengen tot het niveau waarmee wij slechts de eigen bevolking 
kunnen voeden? En moeten wij wellicht in plaats van vlees en 
zuivel niet vooral agrarische kennis exporteren, in het bijzonder 
naar ontwikkelingslanden? Er is nog genoeg om over na te 
denken. 

Bij zijn afscheid sprak Jan Boxum tenslotte de hoop uit dat er 
spoedig weer nieuwe financiële middelen van de overheid 
beschikbaar komen om nieuwe projecten te starten en particu-
lieren te ondersteunen bij het behoud van het karakteristieke 
landschap. Hij kan met een gerust hart het bestuur van SPLIJ+ 
verlaten in de wetenschap dat zijn taken in goede handen zijn bij 
zijn opvolger.



Nieuwe vormen van 
landschapsbeheer in de IJsseldelta 

HART  voor het landschap

De IJsseldelta is een bijzonder landschap dat gekoesterd wordt door bewoners, ondernemers en overheden. 

Al jaren wordt daarom via de Groen Blauwe Diensten geïnvesteerd in de kwaliteiten van het landschap. 

In de zoektocht naar een passend vervolg hierop willen de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten 

IJsseldelta samen met bewoners, ondernemers en overheden op zoek naar nieuwe vormen van landschapsbeheer, om ook voor de 

toekomst de kwaliteit van het landschap te borgen. Tot aan de zomer wordt het project ‘Langjarig landschapsbeheer’ uitgevoerd bij drie 

pilotgebieden: de Mandjeswaard, het rivierenlandschap langs de IJssel en in de Veldiger Binnenlanden. 
De familie Rijfkogel is een van de contractanten van SPLIJ+. 

German en Fenny runnen samen met hun dochter en zoon een 

melkveebedrijf: 80 hectare hebben zij ter beschikking voor hun 

90 koeien en 22 stuks jongvee en daarnaast hebben zij ook nog 

25 schapen (‘we tellen de schapen tweemaal ter dag’) en nog 

wat geiten. Fenny (63) is geboren in Zwartewatersklooster, 

German (67) komt uit de nabijgelegen buurtschap De Velde. 

Enkele jaren geleden kochten ze hun huidige woning aan de 

doorgaande weg. German: “We waren er eigenlijk nog niet 

aan toe om van de boerderij te verhuizen, maar je moet een 

beetje vooruit denken. Er komt hier niet vaak een huis te koop. 

Nu woont onze dochter met haar gezin op de boerderij en 

straks kan zij samen met onze zoon het bedrijf voortzetten. Nu 

draaien wij nog volop  mee en werken onze zoon en dochter 

ieder een halve week ‘buiten de deur’.”

Vanuit de huiskamer kijken we uit op het natuurgebied en op 

de vogels die zich tegoed doen aan het strooivoer. Groenlingen, 

boomklevers, vinken, huismussen en grote bonte spechten 

vliegen af en aan. “We voldoen niet aan alle criteria voor een 

biologisch boerenbedrijf, maar in de geest zijn we dat wel. 

We proberen zoveel mogelijk in harmonie met de natuur 

te werken. We gebruiken zo min mogelijk antibiotica en we 

gebruiken al 20 jaar geen kunstmest, we boeren op een 

extensieve manier. Het gaat niet om zoveel mogelijk productie, 

Het landschapsbeheer is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en daarom 

vragen wij uw aandacht! Wilt u als bewoner, ondernemer of overheid meewerken aan 

het behoud van het landschap, bijvoorbeeld door het adopteren van karakteristieke 

landschapselementen, door te geven in de collectebus of door structurele 

middelen vrij te spelen? Of wilt u het landschap sponsoren, door het beschikbaar stellen 

van machines, de inzet van mensen of uw eigen tijd? Heeft u hart voor het landschap? Laat het ons weten! 

Meer informatie: gcijsseldelta.nl of via splij.nl Mastenbroek

Hart voor de IJsseldelta is een initiatief van:

Op bezoek bij... Fenny en 
German Rijfkogel

Zwartewatersklooster: 15 huizen, 40 inwoners, 3 
eendenkooien, een begraafplaats en een prachtig 
landschap aan de rand van het natuurgebied de 
Olde Maten. De tijd lijkt er stil te hebben gestaan. 
Op een mooie zomerdag kun je nog korenschoven 
langs de weg zien staan. Zwartewatersklooster 
ontleent zijn naam aan een nonnenklooster dat 
hier in 1233 werd gesticht als boetedoening voor 
de in 1227 in de slag bij Ane omgekomen bisschop 
van Utrecht en zijn 139 ridders, die hier begraven 
liggen. Het klooster werd aan het eind van de 16e 
eeuw weer afgebroken.

interview

“Het gaat ons daarbij niet zozeer om het vangen van 
de eenden, dat zijn er maar enkele tientallen per jaar, 

maar om het behoud van cultureel erfgoed”

German
Rijfkogel

wij vinden dat je als boer ook de rust moet nemen om te genieten 

van de natuur. Dat kan hier nog, het landschap is betrekkelijk weinig 

veranderd, het heeft nog min of meer het karakter van vroeger.” De 

veestapel bestaat uit een bonte verzameling van koeien. Niet alleen 

Holsteiners, maar ook Blaarkoppen en exemplaren Brown Swiss 

maken deel uit van de groep. “Het is een mooi gezicht om die bonte 

stoet vanuit de stal over het pad naar het land te zien lopen.”

German en Fenny zijn in het bezit van twee eendenkooien. De kleine 

eendenkooi staat midden in het land en is ongeveer 6 jaar geleden met 

steun van SPLIJ+ opgeknapt. Sinds kort is de familie Rijfkogel ook in 

het bezit van de grote eendenkooi, die wat meer verscholen ligt. Daar 

werken ze nu druk aan het herstel van de rieten schermen. Daarna 

zullen de kolk en de vangpijpen verder uitgebaggerd moeten worden 

en zullen de vangpijpen in oude glorie hersteld worden. Mogelijk dat 

de provincie subsidie wil verlenen, want het herstel is een kostbare 

zaak. 

“Het werken in de kooi is heel rustgevend, het is prachtig om 

zo in de natuur bezig te zijn. Behalve eenden trekken de kooien 

ook veel andere vogels aan, maar ook predatoren als vossen en 

marterachtigen. Uiteindelijk willen we dat de kooien ook hun oude 

functie weer kunnen vervullen. Het gaat ons daarbij niet zozeer om 

het vangen van de eenden, dat zijn er maar enkele tientallen per jaar, 

maar om het behoud van cultureel erfgoed”, aldus German.  In de 

kooien mogen alleen wilde eenden gevangen worden in de periode 

van half augustus tot en met januari. De kooiker moet in het bezit zijn 

van een kooikersdiploma, ook wel ‘jachtvergunning zonder geweer’ 

genoemd.

Romantisch boeren, het bestaat nog. German en Fenny Rijfkogel, 

landbouwers en natuurbouwers tegelijkertijd.
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Met ruim 100 contracten in portefeuille vinden er logischerwijs 
jaarlijks mutaties plaats. Een nieuw e-mailadres, bankrekening-
nummer en een verhuizing zijn daar voorbeelden van. Wij kun-
nen het ons goed voorstellen dat u niet direct aan SPLIJ+ denkt 
bij het doorgeven van mutaties. In de praktijk komt het dan ook 
voor dat wij pas na 2 jaar bemerken dat iemand verhuisd is, of dat 
wij tijdens het uitkeren van de jaarlijks beheervergoedingen in 
december de vergoeding niet meer kunnen overmaken vanwege 
een gewijzigde bankrekening. Via deze weg willen wij u dan ook 
vragen om alert te zijn op het tijdig doorgeven van mutaties. Dat 
werkt voor uzelf en voor ons een stuk makkelijker. 

Mutaties kunt u doorgeven aan Jan-Olaf Tjabringa, de projectuit-
voerder. Hartelijk dank alvast.  

Cursus beheer 
houtwallen en 
singels
Bij het beheer van een houtwal of singel gaat het er niet om welke 
bomen en opslag je wilt verwijderen, maar welke je wilt laten 
staan. Dat was een wijze les in ‘anders kijken’ die de cursisten 
meekregen tijdens de cursus beheer van houtwallen en singels. De 
SPLIJ+ biedt al een aantal jaren tijdens de winterperiode een cursus 
aan voor het beheer van specifieke landschapselementen. Na de 
hoogstamboomgaarden en de knotwilgen stonden de afgelopen 
winterperiode de houtwallen en singels centraal. Een avond over 
de theorie werd gevolgd door een praktijkochtend in het veld. 
Circa 10 cursisten hebben onder deskundige leiding van Kristianne 
van der Put geleerd waar je op moeten letten bij het beheer. Wat 
wil je laten staan, welk eindbeeld heb je voor ogen, is het hakhout 
of juist niet, hoeveel overstaanders zijn passend…? Veel van dit 
soort vragen zijn behandeld en geven de cursisten meer houvast 
bij het toekomstig beheer van de houtwallen en singels. In het win-
terseizoen 2019/2020 bieden we in samenwerking met de Stichting 
Groen Blauwe Diensten Overijssel nieuwe praktijkcursussen aan. 
U krijgt daar t.z.t. nader bericht over. Nu eerst nog een zomer lang 
genieten van het prachtige landschap en het vele werk dat u er 
voor doet. Subsidie Kwaliteitsimpuls voor 

het Landschap 
Vanaf april 2019 is er een nieuwe subsidieregeling open voor 
aanleg, herstel en het beheer van landschapselementen. De 
regeling zet in op een kwaliteitsverbetering van landschaps-
elementen in het agrarisch cultuurlandschap die niet op 
overheidsgronden staan. De elementen dienen bij te dragen aan 
de karakteristieke kenmerken van een landschap, zoals beschreven 
in de Catalogus Gebiedskenmerken van de provincie. Voorbeelden 
zijn o.a. houtwallen, houtsingels, knotwilgen, meidoornhagen, 
struwelen, kleine bosjes, sloten en poelen. Grondeigenaren en 
erfpachters kunnen hun aanvraag indienen bij de provincie 
Overijssel. De SPLIJ+ speelt bij de uitvoering van deze regeling 
geen rol, maar beveelt de mogelijkheid wel van harte bij u aan. 
Voor meer informatie, vragen en het indienen van uw aanvraag 
verwijzen wij u dan ook graag door naar de website van de 
provincie Overijssel/subsidie aanvragen. 

Mutaties? 
Geef ze aan 
ons door

Meer informatie Colofon
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
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