Jaarverslag
2019
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Land Goed is de titel van onze visie. De essentie is om goed om te blijven gaan met land, met
de landerijen en landgoederen en de daaraan verbonden functies, die we onder ons beheer
hebben. Land is letterlijk de grond onder ons bestaan. De uitdaging zit aldus in de term
“goed”, waarbij we goed opvatten als het goede evenwicht. Het evenwicht tussen de korte
en de lange termijn, tussen het ideële en het zakelijke, het publieke en het private belang,
tussen landbouw en natuur, stad en land en het evenwicht tussen alle functies in ons
aantrekkelijke gebied.
De visie is voorts uitgewerkt in operationele doelen (speerpunten) voor de kortere termijn
van 5 jaar. Dat zijn: inzet op regionale vitaliteit; kringloop landbouw; klimaatadaptatie en
energietransitie. Hierbij werken we samen met partners in de omgeving, zowel overheden
als particuliere partijen.
In de zomer en in het najaar werden we volop geconfronteerd met de stikstofcrisis, die de
verhouding landbouw en natuur op scherp zette. In feite is de totale Nederlandse emissie
van nitraat en de depositie op kwetsbare natuurgebieden te hoog. De Nederlandse
landbouw levert daarbij een fors aandeel. Hevige boerenprotesten en daarna ook van
aannemers in Den Haag en provinciehuizen volgden. De definitieve uitweg uit deze crisis is
nog niet gevonden, wel zijn al een aantal eerste (nood)maatregelen afgekondigd, zoals 100
km/uur op snelwegen overdag.
Als IJssellandschap zoeken we naar het goede evenwicht met het speerpunt “kringloop
landbouw”. We zetten ons in om de landbouwtransitie naar een volhoudbare en
grondgebonden activiteit te ondersteunen. Dit doen we bijvoorbeeld door de deelname van
boeren aan duurzame zuivelproductie te stimuleren, door bijzondere bedrijven op te richten
(Heerlijkheid Linde), de omschakeling van gangbaar naar biologisch financieel te
vergemakkelijken en door in het kader van de Salland Deal met het College van
Rijksadviseurs een studie op te zetten naar landschap-intensieve landbouw. In dit project
blijft de grote vraag: is er ook een verdienmodel aan te koppelen?
Naast de landbouwtransitie is ook de energietransitie ingrijpend. De opgaven die gemeenten
in onze regio presenteren aan de zogenaamde Regionale Energie Strategieën inzake zonneenergie en windenergie is heel fors. Grote oppervlaktes aan zonnepanelen of hele hoge
windturbines die het landschap van ver domineren. In dat geweld proberen we ook een
redenatie en beleidslijn te vinden die ons in staat stelt meer proactief te handelen in plaats
van reactief.
Ondertussen zijn we bij het schrijven van dit jaarverslag maart 2020 en zitten we met de
hele samenleving in een crisis zonder weerga; de Corona crisis. Dit heeft een zeer groot
effect op de hele samenleving en voor ons grijpt het aanvankelijk zwaar in bij de
publiekgerichte bedrijven (horeca, recreatie ,zorg) en wellicht ook nog verder in de loop van
de tijd.
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1. Bestuur, Raad van Advies, directie en personeel
Dhr. H.P. Benschop heeft vanwege een nieuwe functie zijn taak als bestuurslid beëindigd in
mei. Dhr. F. Holleman is in het najaar van 2019 toegetreden. Het bestuur bestaat verder uit
mevr. G. Wijffels (vz.), dhr. M. Werker (pm.), dhr. R. Schouten (secr.) en mevr. M. Meijerink
(lid).
De Raad van Advies bestaat in 2019 uit: mevr. L.K. Holkenborg (vz.), mevr. P. Berkhout
(WUR), mevr. J. de Winter-te Broekhorst (zorg), dhr. V.d. Weele (ecoloog Landschap
Overijssel)), dhr. H. Voorthuizen (consultant), dhr. G. Vinke (directeur Landstede), dhr. J.
Fekken (training techn. bedrijven), dhr. P. Winterman (SBB), dhr. W. van der Beek (curator),
dhr. R. Klarenbeek (directeur J.P. van der Bent).
Directie is niet gewijzigd in 2019, het personeelsbestand is 1 mei uitgebreid met mevr. M.
Tempelman. Zij is aangetrokken als projectleider.

2. Beleidsontwikkeling en context
Zoals vermeld in de inleiding kent 2019 veel dynamiek. In het kort de context en het
opereren van IJssellandschap.
Transitie van landbouw
Het N - dossier brengt in de loop van 2019 veel spanningen mee. Veel boeren verkeren in
onzekerheid over hun vergunningen en de roep om waardering en duidelijkheid is groot.
Ook de verhouding met de natuursector komt meer onder druk te staan. Aan de andere kant
is er een beweging waar te nemen die juist toewerkt naar een grotere verwevenheid van
natuur- en landbouwbelangen. Onze houding blijft die van onze visie Land Goed: we zullen
trachten zoveel mogelijk het evenwicht te bewaren en de “samenwerking” tussen de 2
sectoren te bevorderen. Uit onze contacten blijkt dat er voldoende animo is bij boeren om
meer natuurgericht te werken, echter wordt dit dan ook voldoende betaald? Overigens zijn
de prijzen voor zuivel het hele jaar redelijk en stabiel.
Klimaat
2019 is ook een jaar met wederom een lange droge zomer met een grote impact op met
name de fijnsparbossen. Deze soort is extra gevoelig voor droogte en wordt massaal
aangetast door een keversoort: de letterzetter. Van de ca. 90 ha. aan fijnspar opstanden
moeten we uiteindelijk eind 2019 / begin 2020 50 ha opruimen. De keuze aan nieuw te
planten boomsoorten vormt een nieuwe puzzel gezien de toekomstige onzekere
weersverwachting. De klimaat opgave levert op elk schaalniveau van wereldwijd tot lokaal
een majeure taakstelling. Dat geldt ook voor IJssellandschap, bijvoorbeeld t.a.v. waterbeheer
(i.s.m. waterschap Drents Overijsselse Delta) en bodemvruchtbaarheid (we bekijken de
mogelijkheid tot opname normen in pachtcontracten).
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Energie
Dit onderwerp krijgt een grote impuls vanuit het Akkoord van Parijs. De nationale ambitie
om in 2030 40% van de energie uit duurzame bronnen op te wekken leidt tot een scala aan
eerste voorstellen voor zonneweiden en hoge windturbines. Als IJssellandschap hebben we
met meerdere gemeenten en 2 energieregio`s te maken. Wij proberen onze mind op te
maken in dit geweld en meer in de voorhoede te geraken van deze beweging. In dat kader
hebben we opdracht gegeven voor onderzoek naar de CO2 balans van IJssellandschap en
haar (hoeve)pachters
Economie en Corona
Bij het schrijven van dit jaarverslag worden we volop geconfronteerd met de Corona crisis,
waarbij het totale culturele en sociale leven tot stilstand komt en daarnaast ook een
belangrijk deel van de economie. De aandelenkoersen die in 2019 flink gestegen waren zijn
ondertussen gekelderd. Deze crisis zal voor 2020 verregaande gevolgen hebben en ook de
resultaten van IJssellandschap beïnvloeden.

3. Projecten
In 2019 is veel energie gestoken in een aantal grotere projecten.
De belangrijkste projecten passeren hier de revue:
3.1 Energie en CO2 balans
De CO₂ balans voor IJssellandschap en Burgerweeshuis & Kinderhuis is in beeld
gebracht voor de aspecten “gebouwen”, mobiliteit, gronden (zowel cultuur- als
bosgrond) en bos & natuur. De balans helpt ons om inzicht te krijgen in onze CO2
prestatie en vervolgens om onze CO2 en energiedoelen te formuleren. De uitstoot
van koolstofdioxide staat natuurlijk ook voor de verbranding van fossiele brandstof
bij mobiliteit en gebouwen. Een energievisie met uitvoeringsprojecten worden
samengesteld.
3.2 Heerlijkheid Linde
• Verwerving areaal en NB wet
De gemeenteraad van Deventer ging op 10 juli 2019 akkoord met de
opgestelde criteria ten behoeve van de gronden Deventer Noordoost
(Heerlijkheid Linde). Inmiddels zijn taxaties uitgevoerd en op basis daarvan is
IJssellandschap in onderhandeling met de gemeente over verwerving. De tijd
dringt voor Heerlijkheid Linde daar de verleende NB wet vergunning geldig is
tot medio mei 2021.
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•

Koetopia
“Je hebt grond, landschap, een melkveehouder en een stadswijk”. Hoe richt je
nu een nieuwe stadsboerderij in als je vanuit die gegevens opnieuw kan
beginnen? Deze boeiende opgave doorliepen de ondernemers met
IJssellandschap begeleid door Reframing Studio, in opdracht van Courage, dé
innovator in de melkveehouderij. Uitgangspunt is ‘Koetopia’, waarbij boer,
koe, land en wijk centraal staan. Een creatieve zoektocht met vele
respondenten vanuit de wijk zelf! Oplevering in 2020.

3.3 Nieuw Veldhuis
De filosofie onder Nieuw Veldhuis staat recht overeind: een kleine
levensgemeenschap met bewoners (5 woningen) en een thuis voor mensen met
dementie (12 eenheden en 3 kamers voor inwonende studenten) op een
zorgkwekerij. De maatschappij vraagt om nieuwe inclusieve vormen van
samenleving. Gemeente Deventer wil dit project wel ondersteunen maar vereist
wel een aanzienlijke compensatie. Uiteindelijk wordt daarover begin 2020 een
akkoord bereikt. Echter in de loop van 2019 wijzigt ook de bekostiging systematiek
voor partner Humanitas waardoor de uitgangspunten voor de huursom en daarmee
de investeringssom onderuit worden gehaald. Resultaat aan het begin van 2020:
toestemming om dit meervoudige erf in te richten en te laten functioneren. Een
succes is wel dat er een forse subsidie is toegekend door de provincie voor dit
unieke project!
3.4 Natuurruil
Met alle natuurbeherende organisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
Landschap Overijssel, Overijssels Particulier Grondbeheer met diverse landgoederen
en provincie Overijssel) vindt er momenteel een verkenning plaats naar een
mogelijkheid om natuurgebieden te ruilen. Uitgangspunt daarbij is dat de efficiency
verhoogd wordt: een goed beheer door de meest nabij gelegen beheerder. Dit biedt
voor IJssellandschap een mooie kans om het naast gelegen “Nijendal” van SBB te
verwerven.
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3.5 Zonnepark
Nabij erve Steenbruggen bij Boskamp / Olst ontwikkelt IJssellandschap een
zonnepark van ca. 2.3 ha. De vergunning daarvoor is inmiddels verleend door
gemeente Olst-Wijhe en de SDE subsidie is verstrekt. De aanleg en bouw vindt
plaats in 2020. De energie opwekking gebeurt vanaf het begin 2021. Naast dit
zonnepark lopen er nog verkenningen naar andere mogelijkheden voor de
opwekking van duurzame energie op gronden van IJssellandschap.
3.6 Dijkhuisje
Het dijkhuisje (IJsseldijk 37, Diepenveen) kochten we in 2006, met het oog op de
ontwikkelingen van de Natuurderij. Ondertussen is de Natuurderij al lang en breed
gerealiseerd en was dit zeer gedateerde huis overbodig. Het is nu op basis van
erfpacht verkocht. De kopers zijn van plan een bijzondere woning te ontwikkelen
“met de rug naar” de drukke provinciale weg en het gezicht op de het westen en de
schitterende uiterwaarden.
4. Beheer
4.1 Pacht en huur
De vraag naar grond is onverminderd hoog en de grondprijs blijft schommelen rond
de 60.000 euro / ha. De verwachting is dat de gronddruk voorlopig ook hoog zal
blijven doordat boeren landbouwgrond extensiever zullen gaan gebruiken en de
mestplaatsingsruimte verder wordt aangescherpt. De pachtprijs is voor ons oostelijk
veehouderijgebied met 13% verhoogd (regionorm 688 euro / ha). De jurisprudentie
rondom het juridisch en economisch eigendom van de fosfaatrechten is inmiddels
duidelijker. Voor hoevepachters (minimaal 15 ha. en gedurende 15 jaar) zijn de
rechten op grond en voor gebouwen (in bezit verpachter) voor 50 % toegewezen aan
verpachter. Zoals in de inleiding reeds gesteld: de nieuwe discussie rondom het Ndossier maakt boeren erg onzeker over hun toekomst. Pachtboerderij Hagenvoorde
(gemeentelijk monument) is vrij gekomen en wordt tijdelijk verhuurd
In de huursector kennen we geen leegstand, wel kwam het monumentale pand op
`t Schol vrij van huur (na 47 jaar). De huuropbrengsten bleven op peil.
4.2 Panden
In totaal werd in 2019 voor € 425.000,= groot en klein onderhoud uitgevoerd. Grote
klussen aan erven waren o.a. Beernink (schilderwerk, rietwerk en pannendak),
Bouwhuis (pannendak), Overweg (schilderwerk), Wichink (rietwerk), Kleine Brander
(pannendak), Huizen op De Kranekamp (schilderwerk), Jachtopzienerswoningen
Nieuw Rande (schilderwerk), Rentmeesterwoning De Haere (schilderwerk) en de
Yperenberg (schilderwerk). Een bijzondere klus was de herbouw van de afgebrande
kapschuur bij Hof van Twello. Het onderzoek naar de staat van onderhoud van de
Bökkersmölle en de verwachte kosten voor de langere termijn leiden samen met
andere overwegingen tot het besluit om het aan te kopen. De asbestdaken van erve
Spijkvoorde zijn als 1 van de laatste nog resterende asbestdaken vervangen.
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4.3 Terreinen: dynamisch met “ups (koprus) en downs (letterzetter)”
Bos: de letterzetter
2019 was voor het bosbeheer een jaar van uitersten. De kwijnende
fijnsparopstanden hadden zeer veel te lijden van vraat door de massaal aanwezig
letterzetter (kevertje). Een deel van onze opstanden moesten in de loop van het
najaar 2019 en in de winter van 2019 / `20 geruimd. Het hout leverde weinig tot
niets op. Nauwlettend zal gevolgd worden of de nog gezonde opstanden gezond
blijven of dat ze de komende jaren ook aangetast worden. Grote(re) kapvlaktes
hebben we in onze bosbouw sinds de jaren `70 niet meer gekend. Keuze van nieuw
in te planten soorten is ook weer een uitdaging evenals de geringe beschikbaarheid
van plantgoed nu vele bosbouwers met dezelfde problematiek worden
geconfronteerd.
Op Hagenvoorde velden we een bestand aan essen die alle zijn aangetast door de
essentaksterfte.

Het goede nieuws is dat op veel plaatsen de natuurlijke verjonging goed aanslaat, dat
we een gemengde aanplant van loofsoorten konden realiseren op de Oostermaet
met financiering uit het zgn. ZON project (Zoetwater Oost Nederland) en we een
goede oogst aan mooi hout hebben binnengehaald met in totaal een opbrengst
van € 204.000,=
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Natuur: de koprus
Natuurbeheer is een zaak van geduld, beheerdiscipline en lange adem en levert dan
plotseling soorten op die jarenlang niet voorkomen en blijkbaar met “stalen
zenuwen” liggen te wachten op betere tijden. Zo`n verschenen soort in de
Moespotleide is de koprus, een rodelijst soort, die liefhebbers van heinde en verre
trok. In onze terreinen langs de leides zijn de laatste jaren meer bijzondere soorten
verschenen, zoals de draadgentiaan, duizend guldenkruid en moeraswespen orchis.
In het najaar verwierven we van Staatsbosbeheer de Dorperwaarden die een mooie
kraal vormt aan ons snoer van rivierbegeleidende uiterwaarden als Keizers- en
Stobbenwaarden en Ossenwaard.

Landschap, parken
Het landschappelijk onderhoud bestaat ieder jaar uit het bijhouden en onderhouden
van vele kilometers lanen, houtwallen, heggen en daarnaast uit het verzorgen van
boomgroepen of solitaire bomen en het onderhoud van poelen. In 2019 is dat o.a. 17
km aan bosrand en het groot onderhoud aan 10 poelen.
Het gazon en de rozenperken op de Haere zijn na renovatie in 2018 het hele jaar door
een lust voor het oog, waarvoor we veel complimenten ontvingen. De grachten op de
Haere werden gebaggerd: ca. 1000 m3 slib is verwijderd en als bodemverbeteraar
verwerkt op een naburig perceel.
Een bijzondere nieuwe loot in ons werk is het beheer van de oudere peer en appel
boomgaarden bij erve Steenbruggen die we met hulp van zorgcentrum “Overkempe”,
buren en onze vrijwilligers hebben opgepakt: de peren en appels zijn geplukt en
verwerkt tot heerlijk sap.
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5. Werk voor derden
Het werk voor derden is weergegeven in tabel 1.
organisatie
BWK

terrein
hoeves, landbouw,
bos

Waterschap Rijn en
IJssel

Dortherbeek

St. Sandberg van
Leuvenum ( Bannink)

Gooiersmars

40 ha.

Begeleiding
graslandbeheer

Gem. Deventer

Veenoordskolken

40 ha.

Pachtpercelen, o.a.
Linde, Rielerenk

88 ha.

Integraal beheer
uiterwaarden beheer
Verpachting

Dimence
Bellinkhof

omvang type werkzaamheden
445 ha. Volledig beheer: voor het
gehele bezit aan hoeves,
los land, bos en overig
onroerend goed.
13 ha.
Meerjarig ecologisch
beheer waterberging

Volkstuincomplexen 2.7 ha.
Platvoet, de worp
en Bathmen
Bossen, grasland
50 ha.

Verhuur aan particulieren

Landgoed Nw
Bellinkhof

Vrnl. grasland beheer

22 ha.

Bosbeheer en verpachting

6. Vrijwilligers
De verbinding met een grote groep aan vrijwilligers bij IJssellandschap is dynamisch
en zeer vitaal. Het geeft de organisatie energie en drive met zoveel vrijwilligers die
zich inzetten. In vogelvlucht:
• De “reguliere” inzet van de dinsdaggroep (wekelijks) en zaterdagochtendgroep
(maandelijks) is een geweldige hulp in het groene beheer, of het nu het
verwerken is van de oogst aan peren en appels of het inplanten van kapvlaktes;
• Het aantal excursie-, wandel- en groenvrijwilligers blijft redelijk stabiel, met
vertrek en komst van weer nieuw enthousiastelingen. De grootste excursie dit
jaar was in samenwerking met IVN, De Bannink en 3 lokale boeren: meer dan 120
deelnemers melden zich aan voor de wandeling over de Gooiermars: 5 jaar later;
• De groep ouderen die deelneemt aan het voortgaande project Natuurlijk!
Bewegen groeit flink, nu ook andere Deventer zorginstellingen zich aangesloten
hebben;
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•

Twee bijzondere groepen komen er dit jaar bij:
o de Verhalenvangers: nieuwe vrijwilligers die in het kader van Het Verhaal
van IJssellandschap interviews afnemen bij pachters, medewerkers en
andere genieters van het IJssellandschap;
o nieuwe Nederlanders. Dit zijn statushouders die op landgoed de Haere
o.l.v. onze parkmedewerker werkzaamheden uitvoeren in het kader van
‘De Groene Inburgering. Dit is een samenwerking van IJssellandschap met
Landschap Overijssel en Vluchtelingenwerk Oost Nederland. De
kernwoorden tijdens deze dagen zijn vooral inzet en hartelijkheid. Regen
deert niet en de meegebrachte hapjes zijn een traktatie.
Het Slotgrachtconcert 2019 was mede dankzij de ruimhartige en goede inzet van
de vrijwilligers een zeer geslaagd muzikaal feest.

7. P.R. en educatie
In 2019 is het project ‘het verhaal van IJssellandschap’ ontwikkeld. Doel is het
persoonlijke verhaal te vertellen van de mensen die wonen, werken en recreëren in
het IJssellandschap. De fietsroute die ontwikkeld wordt vormt de route waaraan die
verhalen worden gekoppeld. Voor dit project is subsidie van provincie Overijssel
verkregen, waarbij ook conform de subsidievoorwaarden cultuurhistorisch erfgoed
wordt opgeknapt.
In de praktijk zijn dat rieten daken bij Erve De Nieuwe Maas, Rijkstraatweg in Olst en
de hooiberg van de Grote Brander in Okkenbroek. Medio 2020 worden de verhalen en
fietsroutes gepresenteerd.

Pagina 10 van 14

Qua evenementen was het hoogtepunt van 2019 de revival van het Slotgrachtconcert.
Niet direct de corebusiness van IJssellandschap maar wel een mooi pr-instrument.
Ruim 1100 mensen genoten op deze prachtige zomeravond van landgoed de Haere en
de muziek, uitgevoerd door het orkest van het Oosten. Het thema liefde en oorlog. Het
Slotgrachtconcert volgde uit 2 kleinere projecten die we de afgelopen jaren met dit
orkest hebben opgezet.

Daarnaast is er ook een aantal andere evenementen georganiseerd en hebben we
aansluiting gezocht bij (landelijke) acties zoals de Kunstfietsroute, NL
Doet/Natuurwerkdag, Nacht van de Nacht. Evenementen die verder in het oog
sprongen zijn de Rentmeesterdag 2019 en theatervoorstelling Kringlopen.
De Rentmeesterdag 2019 is georganiseerd om het gesprek aan te gaan met de ons
omliggende gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen. Dit deden we in de
inspirerende omgeving van Klooster Sion met het thema was “Participatie, oefening in
wijsheid”.
Theater Kringlopen, een jubileumvoorstelling van st. IJsselhoeven i.s.m. de
Boerengroep van de WUR is interactief locatietheater over duurzaamheid, energie,
klimaat en voedselproductie. De locatie was op de Johannahoeve bij de familie
Klunder, genodigden kwamen uit het netwerk van IJssellandschap.
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8. Legaat en Transacties
We zijn in 2019 verblijd met een heel bijzondere gift in de vorm van een legaat van wijlen
dhr. J. Ankersmit. Dhr. Ankersmit liet ons zijn huis met tuin, park en landerijen na aan de
Boxbergerweg te Diepenveen. Een prachtig bezit waarvoor we hem zeer dankbaar zijn.
Mevrouw Ankersmit houdt het vruchtgebruik van huis en tuin.
Qua transacties hebben we in 2019 enkele bijzonder transacties kunnen afronden, die
hieronder zijn vermeld.
-

-

-

Bökkersmölle: Verworven als bijzonder cultuurhistorisch monument aan de rand van
het dorp Olst; de molen is in huur uitgegeven aan de naam gevende familie Bökkers
die de molen volop exploiteert als graanmolen in combinatie met restaurant en
winkel;
Erve Steenbruggen: Dit erf is conform de gemaakte afspraken verkocht aan
zorgverlener de Parabool. Het plan om hier eenheden te vestigen voor “meervoudig
gehandicapte personen met moeilijk verstaanbaar gedrag” is volop in voorbereiding;
Dorperwaarden (verwerving 11.2 ha natuurgrond): deze ruil / verwerving met de
Staat en Staatsbosbeheer is uiteindelijk tot stand gekomen;
Grond: in totaal 40 ha. verworven en 4 ha. verkocht (dit is inclusief natuurgrond en
bos).

9. Financiën
De geconsolideerde jaarrekening 2019 geeft een bedrijfsresultaat van 714.000 euro. Dit
resultaat is 213.000 euro hoger dan begroot door met name hogere pacht- en
houtopbrengst.
Het uiteindelijke jaarresultaat van 2019 bedraagt 1.3 M. De bijzondere bate bedroeg een
bedrag van 246.000 euro door voornamelijk verkoop van gronden.
De geconsolideerde balans laat over 2019 een balanswaarde zien van 54,1 mio (in
2018 52,4 mio.) . De cashflow van het resultaat uit gewone bedrijfsbeoefening bedroeg
1,9 mio.

Bestuur: G. Wijffels, M. Meijerink, R. Schouten, H.P. Benschop, M. Werker,
Directie: J. Starkenburg en R. Nieuwenhuizen

April 2020
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@2020IJssellandschap
www.ijssellandschap.nl – 0570-63 59 55 – info@ijssellandschap.nl
Haereweg 4 I 8121 PJ I OLST
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