
Het verhaal van IJssellandschap 2017

Ontdek 750 jaar               
     IJssellandschap!



In 2017 vierden we 
ons 750-jarig jubileum: 
750 jaar, een begrip 
dat je je bijna niet kunt 

voorstellen. Meer dan 30 generaties! 
Het hele jaar waren er kleine en grote 
acties en evenementen voor een 
zeer gevarieerde doelgroep. Met als 
feestelijk hoogtepunt het diner dat 
we op 22 december 2017 samen met 
partner Solis organiseerden voor 
600 mantelzorgers.  In een prachtige 
versierde Lebuïnuskerk werden zij 
verwend met een viergangenmenu 
met ingrediënten van onze pachters. 
De oude relatie tussen land én stad, 
waarbij pachters voedsel brachten naar 
de keukens van de gasthuizen werd 
hiermee ‘hersteld’.  Groots, ontroerend 
en prachtig verzorgd.

Het mantelzorgdiner inspireerde ons 
om IJssellandschap te beschouwen 
als een mantelzorger. Wij beheren 
in alle opzichten de vitale en 
aantrekkelijke ‘mantel’ aan landschap, 
natuur, vruchtbare landbouwgrond, 
cultuurhistorie, recreatie en beleving.  
De rentmeester kortom die blijft 
zorgen en investeren in die mantel van 
een gezonde en levendige omgeving.  

Dit prachtige en feestelijke jaar geeft 
ons opnieuw inspiratie voor ons werk!

Jaap Starkenburg,
algemeen directeur     

750 jaar IJssellandschap

Feestelijkheden 
• Acht ambassadeurs vertegenwoordigen IJssellandschap. Zij begroeven tijdens de afsluiting van het jubileumjaar voor de komende 750 jaar een tijdcapsule met boodschappen en zaden.  Ook plantten ze acht eiken op Keizersrande;

• De verhalenwagen trok van landgoed naar landgoed met onderweg veel ontmoetingen, verhalen en evenementen; 

• De feestlunch was een gezellige familiaire bijeenkomst en reünie voor pachters, huurders, personeel, bestuur en overige directe relaties;
• De Open Dag op de werkplaats was opgezet met verwante organisaties en bedrijven en trok veel belangstellenden;

• De tentoonstelling ZORG LAND GOED in het Stadskantoor van Deventer werd door ca. 17.500 bezoekers bezocht; 

• Op de Rentmeesterdag hebben we met 120 gasten het wezen en de toekomst van rentmeesterschap proberen te ontrafelen;
• Het concert dat we met Orkest van het Oosten componeerden in de refter van abdij Sion kreeg een staande ovatie, het Kostkoperbier smaakte voortreffelijk; 

• Voor de kinderen is dit jubileumjaar het project Speeluiterwaard door Stichting Keizersrande in het thema 750 jaar uitgevoerd. Ook is er voor Kinderscience cafe Zabuki een middag verzorgd in het veld en langs de IJssel bij de Stobbenweerd;

• Theatergroep Plus Leo heeft speciaal voor het jubileum een theaterstuk geschreven gebaseerd op het verhaal van freule Daisy van  Nieuw Rande en dat is op het landgoed uitgevoerd;
• Jongeren van verschillende studierichtingen van Cibap, school voor verbeelding in Zwolle (mbo), zoals restauratie/decoratie en webdesign, zijn aan de slag gegaan. Zo hebben ze meegedacht met de programma-opzet van het jubileumjaar en zijn ze aan de slag gegaan met de natuurtransformatie in de Ossenwaard. 



Genieten van de ochtendstemming

Elk voor- en najaar organiseren IJssellandschap en 
Zorggroep Solis naast het beweegprogramma DOET (voor 
ouderen met geheugenproblemen) ook 20 wandelingen 
voor senioren onder te titel “Natuurlijk Bewegen!” De 
wandelingen zijn op verschillende landgoederen van 
IJssellandschap. Eén van de trouwe en fervente wandelaars 
in groepsverband is mevrouw Dumont uit Deventer. “Alleen 
wandelen doe ik niet meer zo gauw dus ik vind het fijn 
om op deze manier de natuur in te gaan. Ik geniet erg van 
de ochtendstemming in het bos. Of om te lopen langs 
het watertje bij landgoed de Kranenkamp bijvoorbeeld, 
schitterend!  Ik ben geen stilzitter en wandelen houdt mij 
ook letterlijk ‘in beweging’.” De wandelingen zijn onder 
leiding van een verhalenverteller die onderweg van alles 
vertelt over de omgeving waarin gewandeld wordt. Ook 
gaat er een bewegingscoach mee die onderweg extra 
oefeningen doet. “ik ben geboren bij het Amersfoortse bos, 
en ben een echt bosmens. Alhoewel ik ook van de bergen 
hou, want ik ga nog ieder jaar met mijn vriendin van 90 met 
de auto op vakantie naar Oostenrijk!”.

Wij genieten van rust en de ruimte

Gerhard Grootentraast is pachter van Boerderij De 
Voorhorst. Samen met zijn gezin woont en werkt hij in het 
IJsselandschap. “Dat is voor ons genieten van de bossen, 
de weilanden en de akkers, dus van de rust en de ruimte. 
Maar ook van de stad Deventer aan de IJssel. Die variatie 
van het landschap maakt ons gelukkig..” Gerhard is al 
de derde generatie die het melkveebedrijf runt op deze 
historische plek. 
Melkveehouders moeten moderniseren. Zo heeft 
de familie Grootentraast een aantal jaar geleden 
melkrobots aangeschaft. “Wij vinden de combinatie 
natuur en techniek erg leuk. Zo doen we ook aan 
bloemenrandenbeheer, want we vinden biodiversiteit 
belangrijk. Daarmee hopen wij ook het imago van de 
rundveehouderij te versterken.”
Gerhard geeft aan dat zij een goede relatie met 
IJssellandschap hebben. “Natuurlijk zijn er wel eens 
verschillende belangen. Maar we hebben elkaar nu en in 
de toekomst nodig en kunnen elkaar versterken.”

Recreatie

14 gemarkeerde 
 wandelroutes
40 km MTB paden
15 km ruiterpaden
2 natuurkampeer-
 terreinen

en vele ondernemers

Groenbeheer

1.284 ha bos
193 ha natuur
12 ha parken en tuinen
32 km lanen
23 km houtwallen
9,5 km heggen
86 solitaire bomen
429 knotwilgen
53 poelen
24 km wegen
87 km paden 

en veel recreatieve voorzieningen 
verspreid over 8 landgoederen en 
over een groot aantal verspreid 
liggende objecten



Ons kostje gekocht

Margareta en haar man Dirk zijn de oudst bekende kostkopers. 
Mensen die in de middeleeuwen, toen er uiteraard nog geen 
verpleeg- en ziekenhuizen waren,  hun ‘kostje kochten’ in een van 
de Deventer Gasthuizen. Hun contract ligt samen met het oudste 
contract uit 1267 in de Athenaeum Bibliotheek in Deventer. “Op 
onze oude dag schonken Dirk en ik in 1275 ons stukje grond voor 
de Brinkpoort aan het Heilige Geest Gasthuis in Deventer. Niet voor 
niets natuurlijk, in ruil kregen we een plekje bij de nonnen in het 
Gasthuis. Tsja, wat moesten we, we hadden helaas geen kinderen 
die ons konden verzorgen en voor ons konden bidden”. Margareta 
vervolgt: “We waren ook niet de enige hoor. In de Gasthuizen van 
de kerk werden veel mensen opgevangen, zoals zieken, armen, 
weduwen maar dus ook Kostkopers zoals wij. Sommige schonken 
zelfs hun hele boerderij!” Een aantal boerderijen en gronden van 
toen zijn zelfs nu nog steeds in het bezit van de stichting. Zoals 
bijvoorbeeld de Veldhuizen in Diepenveen. Margareta en Dirk doken 
weer even op tijdens het jubileumjaar. Jannah Wijffels heeft samen 
met Jan Jaap Scholten (als Dirk de Munter) het hele jaar gedurende 
diverse evenementen, en met name in de Verhalenwagen,  het 
verhaal van het ontstaan van IJssellandschap verteld.  

Grondoppervlakte

3835 ha   (landbouwgrond 56%, bos 31%, 
natuurgebied 9%, beheer voor 
derden 4%)

461 ha  Burgerweeshuis en Kinderhuis 
www.bwkdeventer.nl

166 ha  gemeente Deventer
50 ha  Dimence

Panden

80 panden totaal 
 waaronder:
2 landhuizen
25 boerderijen in pacht uitgegeven
3 panden met een zorgfunctie
16 panden met ondernemers
3 panden beheer voor derden

Dankbaar om hier te mogen werken

Albert Tiebot is vrijwilliger bij de groenploeg 
en ambassadeur tijdens het jubileumjaar. “Het 
IJssellandschap is een uitgestrekt landschap van 
Sallandse heuvelrug tot IJssel, een gevarieerd 
en mooi coulisselandschap.” Hij werkt al vijf jaar 
op de dinsdagochtend met veel plezier. “Ik ben 
dankbaar dat ik daarin mag werken.”
Het opdoen en delen van kennis en ervaring met 
andere vrijwilligers spreekt hem aan. “Tijdens 
de werkzaamheden en gezellig tijdens een   
koffiepraatje.” De vrijwillligersgroep bestaat uit 
mensen met  verschillende achtergronden die 
iedere week hun batterij opladen tijdens het 
werken in het groen.
“Ik vind dat IJssellandschap goed zorgt voor haar 
vrijwilligers. De organisatie staat. Deze mooie club 
mensen zorgt ervoor dat we over 750 jaar nog 
mogen genieten, ik niet meer maar anderen, in 
hetzelfde landschap. Daar moeten we zuinig op 
zijn.”



Ontwikkelingen 2017
Zoals elk jaar bestaat ons werk voor ongeveer 80% 
uit het ‘dagelijks’ werk: bosbeheer, onderhoud 
van erven en panden, (pacht)administratie, etc. 
Daarnaast hadden we ook in 2017 een aantal 
bijzondere projecten en ontwikkelingen. 
Het complete overzicht vindt u op 
www.ijssellandschap.nl/jaarverslag2017

Linderveld
Een coalitie van Plaatselijk Belang Lettele, 
Platform Schalkhaar, LTO Salland, de Ulebelt, 
Erfgoed Salland en IJssellandschap had een 
plan en geld voor ‘Heerlijkheid Linde’ (85 ha.).  
Dit hebben we aangeboden aan het Deventer 
college en de Raad voor het Linderveld. De 
gemeente verkocht 23 ha. aan andere bieders, 
maar wenst nu met ons te verkennen of en hoe 
we de ambitie onder de naam Heerlijkheid Linde 
nog waar kunnen maken. 
www.heerlijkheidlinde.nl

Erven en panden
De markt is duidelijk weer aangetrokken. Het 
nieuwe Landgoed Nieuw Bellinkhof komt tot 
wasdom. Hof te Oxe in Deventer is verkocht, 
nadat bleek dat de combinatie zorg en 
paardenschool niet haalbaar was. Erve Nieuw 
Veldhuis in Diepenveen gaat een beslissend 
jaar in als knoop-erf voor wonen, werken en 
zorg. Hierbij zijn naast IJssellandschap de 
zorgkwekerij, Humanitas en een groep van 
bewoners betrokken. 

Bos en Natuur
Grootschalig bosbeheer is uitgevoerd in het 
werkblok van de parkbossen op landgoederen 
Nieuw Rande, De Haere en het recreatiebos 
op landgoed Spijkerbos. De randen van deze 
bossen, die grenzen aan cultuurgrond, werden 
eveneens gesnoeid.  Met een subsidie van de 
provincie Overijssel hebben we in het kader 
van ‘Natuur voor Mensen’ drie groenprojecten 
uitgevoerd, zoals  de aanplant van Linde 
bos en het uitbreiden van de heide op het 
Wechelerveld. 

Middelen 2017  
  
Pachten en huren  2795 82%
Subsidies en fondsen 308 9%
Beheer derden en overig 186 6%
Houtverkopen  124 3%
  3413 
  
*bedragen x 1000  
  
  
  
  

Besteding middelen 2017  
Operationele kosten 2810 82%
Toevoeging reserves / 
investeringsfonds* 603 18%
 3413 
  

 Pachten en huren
 Subsidies en fondsen
 Beheer derden en overig
 Houtverkopen

 Operationele kosten
 Toevoeging reserves /

 investeringsfonds*

* Reserves worden gebruikt voor ontwikkelingen 
en investeringen in het landschap, panden en/of 
aankoop van grond ten behoeve van onze pachters.



Haereweg 4, 8121 PJ Olst  www.ijssellandschap.nl

Benieuwd naar het verhaal 
van 750 jaar IJssellandschap, 
check de animatie  (QR code).

Voltallige personeel voor de werkplaats
18 Personeelsleden IJssellandschap
 8 op kantoor
 10 in de werkplaats

  5 Bestuursleden

10  Leden Raad van Advies

45 Vrijwilligers + diverse externe  
 groepen, zoals IVN, 
 Groene Knoop

Onze mensen

We konden twee nieuwe 
personeelsleden verwelkomen:  
Gerrit Riezebos, hovenier/
parkbeheerder, en Anne-Marie 
Van Dieen, directiesecretaresse. 
We namen afscheid van collega 
Rob te Wierik. Hij is nu zelfstandig 
recreatieondernemer met 
www.inhethuisvan.nl. Van de Raad 
van Advies namen twee leden 
afscheid en zijn Jacqueline de Winter 
en Jacob van der Weele in 2018 
nieuw toegetreden. 
 


