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Voorstellen Heike van Blom en Sebastiaan Dohle
Weer naar buiten?!
Heike van Blom

Sebastiaan Dohle

Toen ik begin 2020 met pensioen ging
bij de gemeente Zwartewaterland
had ik niet kunnen denken een jaar
later weer in de IJsseldelta een
bijdrage te mogen leveren aan het
behoud en herstel van dit mooie
landschap. Daar verheug ik mij erg op!
Als planoloog bij de gemeente was ik
betrokken bij het Landschapsplan
voor de 3 gemeenten in de IJsseldelta, de basis van de Groen Blauwe
Diensten. Daarna heb ik het gebied echt goed leren kennen door het
gezamenlijk opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied voor de
IJsseldelta. Bijzonder en waardevol in dit gebied vond ik de constructieve
samenwerking tussen de verschillende gebiedspartijen en de betrokken
overheden in het verband van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Vanaf
het begin van de SPLIJ+ hadden wij als gemeenten regelmatig ook goed
overleg met het bestuur van de SPLIJ+. Er is al veel bereikt door de
SPLIJ+ en zij blijven zich enthousiast inzetten om ook op de langere
termijn particulieren te ondersteunen bij het in stand houden van het
landschap. Ik kijk er naar uit hieraan de komende jaren mijn steentje bij
te dragen!

Het was voor mij als Hagenees wel
even omschakelen: van stadstuin
naar moestuin. Toch ben ik heel erg
trots dat ik me sinds 2016 inwoner
van het prachtige Zwartewaterland
mag noemen.
Ik ben Bas Dohle en ik ben 36 jaar.
In mijn dagelijks leven ben ik
onderwijskundige en lerarenoplei
der aan de NHLStenden in
Leeuwarden.

Wij, mijn man Albert en ik, wonen sinds 22 jaar met veel plezier in
Blokzijl, een oud stadje in weer een heel ander prachtig gebied vlakbij
de IJsseldelta. Onze twee dochters zijn jaren geleden uitgevlogen,
zij staan op eigen benen met hun partners. Vanaf mijn studie aan de
Landbouwhogeschool in Wageningen heb ik mij in verschillende
werkkringen beziggehouden met visies en beleid voor het buiten
gebied. Eerst in Zuid Holland, later in het noordoosten van het land,
waarvan de laatste 11 jaar bij de gemeente Zwartewaterland. Het
aardige van planologie/ruimtelijke ordening is dat het blijft boeien
omdat de wereld om je heen blijft veranderen en er zich steeds andere
vraagstukken voordoen. Zo blijf je leren!

Zoals vele anderen droomde ik ervan om ooit in een klein boerderijtje
met een stukje grond te kunnen wonen. Door het aanbod van de
hogeschool om in Leeuwarden te komen werken, werd die droom
werkelijkheid. Nu geniet ik dagelijks van mijn dijkhuis, mijn tuin, de
dieren en het prachtige landschap. Ondanks dat ik graag verre reizen
maak, kan ik intens genieten van de schitterende IJsseldelta. Met name
in de ochtend, als het buiten koud is en de zon net boven het riet van
de uitwaarden uitkomt.
Wanneer ik mensen spreek die over de dijk wandelen hoor ik vaak:
“Goh meneer, wat woont u hier prachtig en wat een schitterend
landschap hebben we toch!”.
Dat landschap en het behoud ervan, is de reden waarom ik mij inzet
voor SPLIJ+. Afgezien van het feit dat ik van mening ben dat iedereen
zich meer bewust zou moeten zijn van ons unieke landschap en hoe
ermee om te gaan, wil ik mij bij SPLIJ+ met name focussen op de
jongere generatie. Ik hoop mijn kennis en ervaring in het onderwijs te
kunnen combineren met mijn voorliefde voor de natuur, om zo meer
bewustwording en waardering te creëren bij onze jongeren. Daarnaast
vind ik het een uitdaging om binnen SPLIJ+ diverse particulieren en
burgerinitiatieven te ondersteunen bij het beheer en het behoud van
onze unieke landschapselementen.

Meer informatie

Colofon

p/a Gemeente Kampen
Postbus 5009
8260 GA Kampen

Tekst
Jan Gulikers en Jan-Olaf Tjabringa

E-mail: info@splij.nl
Telefoon: 088 - 7844 300
Mobiel: 06 - 2709 5640
www.splij.nl
Twitter: @SPLIJsseldelta
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Wij staan als SPLIJ+ weer voor een belangrijk jaar.
Laten we met ons allen inzetten om het corona virus
achter ons te laten, het voorjaar lokt ons weer naar
buiten. Dit is ons ook wel gegund, want we hebben
toch wel een uitzonderlijk jaar achter ons gelaten.

Afbeeldingen
Freddy Schinkel, Villa 5 en SPLIJ+
Vormgeving
Interface Communicatie, Ede

Velen hebben opnieuw ontdekt hoe mooi het
buitengebied in de IJsseldelta is. Wandelen, fietsen of
anderzijds heeft men hiervan genoten. De weidsheid,
wolken en de wind in een verzorgd landschap geeft
velen een gevoel van vrijheid. Overheden onder
kennen dit ook, zo hebben de provincie Overijssel en
de gemeente Zwolle in 2019 al een financiële bijdrage
toegezegd voor het onderhouden van particuliere
landschapselementen. Tot uitvoering is het in 2020
echter nog niet gekomen. In afwachting van een
mogelijke bijdrage vanuit Kampen en Zwartewater
land staan wij in de startblokken voor een nieuwe
ronde Groen Blauwe Diensten in de gehele IJsseldelta.
Hiermee kunnen wij particulieren in het buitengebied
een stimulans en financiële bijdrage geven in het
beheer en onderhoud van hun karakteristieke
landschapselementen. Velen zijn daarin tot grote
tevredenheid al voorgegaan.

Het landschap
zoekt
donateurs
De IJsseldelta is een bijzonder landschap dat gekoesterd wordt door
bewoners, ondernemers en overheden. Al jaren wordt daarom door
overheden geïnvesteerd in de kwaliteiten van het landschap. De Gebieds
coöperatie IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten
IJsseldelta willen nu ook samen met bewoners en ondernemers het
landschapsbeheer verder versterken, om ook voor de toekomst het
landschap voor u aantrekkelijk te houden.
Wilt u als bewoner of ondernemer meewerken aan het behoud van het
landschap? Uw donateurschap is van harte welkom en een onmisbare
vorm van betrokkenheid en financiering, naast de financiering van de
overheden, 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.

Eind 2020 hebben wij afscheid genomen van
bestuurslid Gezina Middag – van Dijk. Zij heeft acht
jaar haar bijdrage geleverd aan SPLIJ+ en daarmee
aan het versterken van de landschappelijke kwalitei
ten in ons gebied. Via deze weg danken we haar
hartelijk voor haar gedegen en plezierige samenwer
king. In onze volgende nieuwsbrief (zomereditie) kunt
u een uitgebreid interview met haar lezen. Ondanks
de druk die er is op het vrijwilligerswerk, prijzen wij
onszelf gelukkig dat wij 2 nieuwe personen mogen
verwelken. Heike van Blom is toegetreden tot het
bestuur en zal de taken van Gezina Middag over
nemen. Sebastiaan Dohle uit Cellemuiden is als
adviseur van het toegetreden. Beiden stellen zich in
dit jaaroverzicht kort aan u voor. Wij wensen Heike en
Sebastiaan veel plezier in het
werken aan een prachtige
IJsseldelta.
Laten wij hopen dat wij een
gezond en een voorspoedig jaar
tegemoet kunnen zien.
Klaas van der Wal
voorzitter SPLIJ+
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September 2020

Nieuwe impuls voor langjarig
landschapsbeheer in Zwolle
Met de overhandiging van een heggenschaar aan de
familie Nicolai in Harculo gaf voorzitter Klaas van der
Wal van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten
IJsseldelta (SPLIJ+) het startschot voor een nieuwe ronde
langjarig landschapsbeheer in het buitengebied van de
gemeente Zwolle. De SPLIJ+ zal net als in het verleden
uitvoering geven aan deze nieuwe impuls.
De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta
(SPLIJ+) heeft vanaf 2011 de regeling Groen Blauwe
Diensten onder haar hoede. Ruim 100 particuliere land
schapsbeheerders ontvangen sinds die tijd een bescheiden
vergoeding voor het beheer van onder andere heggen,
poelen, kolken, hoogstamboomgaarden en knotwilgen.
In de afgelopen 2 jaar is een Bidbook IJsseldelta Landschaps
beheer opgesteld, dat de basis vormt voor een nieuwe
impuls voor het langjarig beheer van landschapselementen
in het buitengebied van Zwolle.
De provincie Overijssel en gemeente Zwolle investeren elk
150.000 euro om de landschappelijke kwaliteit van het
Zwolse buitengebied verder te vergroten. Daarmee kan de
stichting dit belangrijke werk voortzetten en uitbreiden en
is er weer ruimte voor het aangaan van nieuwe beheers
ontracten door particulieren in het buitengebied.
In de boomgaard van de familie Nicolaij uit Zwolle werd de
samenwerking door de partijen bekrachtigd. De familie
kreeg een heggenschaar cadeau als dank voor het jaren
lange beheer én als stimulans om er de komende jaren mee

door te gaan. Klaas van der Wal, voorzitter van SPLIJ+, sprak
tenslotte de hoop uit dat deze nieuwe impuls voor het
landschapsbeheer andere gemeenten en partijen inspireert
om aan te sluiten.
Hij nodigt ook anderen uit om mee te doen, bijvoorbeeld
door een donatie, de inzet van arbeid en/of materiaal.
Aanmelding kan via www.splij.nl. In afwachting van de
nieuw samen te stellen dienstenbundel zal de uitvoering
naar verwachting starten in het najaar van 2021.

November 2020

In gesprek met…

Frederik Hendrik
Sloet
Op een historische plek aan de Willemsvaart en aan de rand
van het Engelse Werk bij Zwolle ligt de landschapstuin van
Frederik Hendrik Sloet en zijn vrouw Lily. Wij treffen het voor
ons interview: behaaglijk zitten we aan de zelfgemaakte
kweepeertaart in de oktoberzon, uitkijkend over het (dankzij
het rivierduin) opvallend glooiende terrein waar een eekhoorn
druk bezig is walnoten te verzamelen.
Bij de oudere Zwollenaren staat deze plek naast de Spoolder
berg bekend als de theetuin Thijssen. Tot in de jaren dertig van
de vorige eeuw was hier een uitspanning met een speeltuin en
speelweide. Tijdens een ommetje naar de IJssel konden Zwolle
naren hier verpozen. In één van de theekoepels of in de buiten
lucht konden gasten genieten van de beroemde ‘dikke melk’, een
soort kwark, bestrooid met bruine suiker. Na de aanleg van de
IJsselbrug en de Spoolderbergweg liep de klandizie terug en in
1937 ging de theetuin dicht. Rond de eeuwwisseling kwam het
geheel via vererving in het bezit van het echtpaar Sloet. De oude
boerderij van de familie Van den Berg bleek niet meer geschikt
voor bewoning. Over een oud keldergewelf heen werd een
nieuwe woning in landelijke stijl gebouwd. Voor de inrichting
van het terrein werd een landschapsarchitect te hulp geroepen.
De theekoepel op het bergje was dringend aan een grondige
opknapbeurt toe. “Dat monument heeft een flinke hap uit ons
bouwbudget genomen. De theekoepel heeft een functie
gekregen als B&B-verblijf. Ook de theekoepel aan de rand van
de Willemsvaart is zo veel mogelijk in ere hersteld. Wij hebben
geprobeerd om recht te doen aan de cultuur-historische
betekenis van deze plek.”

en een landschapsbosje rond de heuvel van de theekoepel,
houtwallen als kleine bosjes en meidoornhagen als perceelafscheiding, fruitbomen, solitaire bomen, watergangen met
rietkragen en natuurlijk ook grote graspercelen, deels in gebruik
als pony- en schapenweide. Vanaf de openbare weg (het
wandelpad in het Spoolderbos, het fietspad aan de Ruiterlaan
en langs de Willemsvaart) kunnen passanten meegenieten van
het fraai gevormde landschap. “Wij wonen hier in het overgangs
gebied tussen stad en platteland. Dat levert soms extra
problemen op: sommige dingen moet je hier doen, andere
dingen moet je juist nalaten. Wij willen geen aangeharkte tuin,
de inrichting is meer gericht op en schoonheid, dan op productie.
Maar de wat romantische en milieuvriendelijke opzet maakt het
wel bewerkelijker. Ik heb dit jaar al zes keer in de ‘vijver’ gestaan
om het riet, de lisdodde en de zwanenbloem een beetje in toom
te houden. Mijn ervaring is dat je waterplanten het beste onder
water kunt afsnijden, maar desondanks zijn er dit jaar verbazend
veel waterplanten. De meidoornhaag moet eigenlijk drie keer
per jaar gesnoeid worden. In de houtwalbosjes is er een
voortdurend gevecht met de bestrijding van de bramen. Tijdig
onderhoud is de redding van het landschap en trouwens ook
van jezelf. Als je de natuur zijn gang laat gaan dan wordt alles
uiteindelijk bos.”
Lees het volledige interview met Frederik Hendrik Sloet op
www.splij.nl

De landschapstuin van de familie Sloet wordt gekenmerkt door
een grote diversiteit aan landschapselementen: zware eiken op
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bij de gemeente Zwartewaterland
had ik niet kunnen denken een jaar
later weer in de IJsseldelta een
bijdrage te mogen leveren aan het
behoud en herstel van dit mooie
landschap. Daar verheug ik mij erg op!
Als planoloog bij de gemeente was ik
betrokken bij het Landschapsplan
voor de 3 gemeenten in de IJsseldelta, de basis van de Groen Blauwe
Diensten. Daarna heb ik het gebied echt goed leren kennen door het
gezamenlijk opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied voor de
IJsseldelta. Bijzonder en waardevol in dit gebied vond ik de constructieve
samenwerking tussen de verschillende gebiedspartijen en de betrokken
overheden in het verband van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Vanaf
het begin van de SPLIJ+ hadden wij als gemeenten regelmatig ook goed
overleg met het bestuur van de SPLIJ+. Er is al veel bereikt door de
SPLIJ+ en zij blijven zich enthousiast inzetten om ook op de langere
termijn particulieren te ondersteunen bij het in stand houden van het
landschap. Ik kijk er naar uit hieraan de komende jaren mijn steentje bij
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trots dat ik me sinds 2016 inwoner
van het prachtige Zwartewaterland
mag noemen.
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onderwijskundige en lerarenoplei
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Wij, mijn man Albert en ik, wonen sinds 22 jaar met veel plezier in
Blokzijl, een oud stadje in weer een heel ander prachtig gebied vlakbij
de IJsseldelta. Onze twee dochters zijn jaren geleden uitgevlogen,
zij staan op eigen benen met hun partners. Vanaf mijn studie aan de
Landbouwhogeschool in Wageningen heb ik mij in verschillende
werkkringen beziggehouden met visies en beleid voor het buiten
gebied. Eerst in Zuid Holland, later in het noordoosten van het land,
waarvan de laatste 11 jaar bij de gemeente Zwartewaterland. Het
aardige van planologie/ruimtelijke ordening is dat het blijft boeien
omdat de wereld om je heen blijft veranderen en er zich steeds andere
vraagstukken voordoen. Zo blijf je leren!

Zoals vele anderen droomde ik ervan om ooit in een klein boerderijtje
met een stukje grond te kunnen wonen. Door het aanbod van de
hogeschool om in Leeuwarden te komen werken, werd die droom
werkelijkheid. Nu geniet ik dagelijks van mijn dijkhuis, mijn tuin, de
dieren en het prachtige landschap. Ondanks dat ik graag verre reizen
maak, kan ik intens genieten van de schitterende IJsseldelta. Met name
in de ochtend, als het buiten koud is en de zon net boven het riet van
de uitwaarden uitkomt.
Wanneer ik mensen spreek die over de dijk wandelen hoor ik vaak:
“Goh meneer, wat woont u hier prachtig en wat een schitterend
landschap hebben we toch!”.
Dat landschap en het behoud ervan, is de reden waarom ik mij inzet
voor SPLIJ+. Afgezien van het feit dat ik van mening ben dat iedereen
zich meer bewust zou moeten zijn van ons unieke landschap en hoe
ermee om te gaan, wil ik mij bij SPLIJ+ met name focussen op de
jongere generatie. Ik hoop mijn kennis en ervaring in het onderwijs te
kunnen combineren met mijn voorliefde voor de natuur, om zo meer
bewustwording en waardering te creëren bij onze jongeren. Daarnaast
vind ik het een uitdaging om binnen SPLIJ+ diverse particulieren en
burgerinitiatieven te ondersteunen bij het beheer en het behoud van
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