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Jaarverslag  directie en bestuur 2016 

 

1. “Dit is té gek!” 

Met deze woorden belde de voorzitter van de pachtervereniging  direct na het bekend 

worden van de pachtverhoging van 29% in het oostelijk veehouderijgebied.  De melkprijzen 

onder kostprijsniveau gedurende 2 jaar en vervolgens een pachtprijsverhoging van deze 

omvang!  

De pachtprijzen worden per jaar geadviseerd aan de staatssecretaris van Economische Zaken 

door de pachtprijscommissie. Deze commissie werkt met een systematiek waarin zowel het 

pachter- als het verpachterbelang vertegenwoordigd is.  Aan de hand van 

referentiebedrijven en de resultaten over de afgelopen 5 jaar wordt de pachtprijs verhoging 

vastgesteld voor het komende jaar.  

Op grond van deze overeen gekomen systematiek van berekening van de pachtprijs kwam er 

voor ons gebied dus  +29% uit de bus. En de zakelijke ratio volgend: enkele centen meer of 

minder voor de melk is van veel grotere invloed op het inkomen dan de (verhoging van de) 

pachtprijs! 

Boer en rentmeester hebben gemeen dat continuïteit  en lange termijn voorop staat. Het 

familiebedrijf bestaat al enige generaties, het landgoed heeft een lange geschiedenis en 

toekomst (hopelijk). Het voortbestaan naar de volgende generaties telt.  Dus zo goed en 

kwaad als het gaat: uitzingen en overleven in slechte periodes en verstandig investeren in 

tijden dat het beter gaat. Hoge pieken en diepe dalen zijn voor een continu bedrijf niet 

gunstig. Veel liever een meer gestaag en gematigd resultaat. 

Verpachter IJssellandschap en haar pachters hebben ook gemeen dat ze generaties lang in 

een verbond zijn opgenomen waarin beide zich moeten kunnen vinden. Een verbond van 

welbegrepen gedeeld belang: een vitale streek met levenskrachtige bedrijven.  En niet in de 

laatste plaats ook een verbond van betrokkenheid, oprechte belangstelling en medegevoel.  

Na het gesprek tussen bestuur en de pachtervereniging hebben we besloten om de winst en 

het verlies te delen.  De verhoging van 29% voor het nieuwe pachtjaar vanaf juni 2016 is 

formeel doorgevoerd maar we verleenden een korting van 15% op de verhoging.  En het 

bestuur van Burgerweeshuis en Kinderhuis heeft het verstand en het gevoel hierin gevolgd 

met eenzelfde besluit. 



 

 

 

 

2. Bestuur, Raad van Advies, directie en personeel 

 

In 2016 is de vacature binnen het bestuur opgevuld door dhr. H.P. Benschop. Dhr. Benschop 

is in het dagelijks leven directeur van het trendbureau Overijssel.  Het bestuur bestond eind 

van het jaar uit: mevr. G. Wijffels (VZ.), dhr. M. Werker (PM.), dhr. R. Schouten (secr.) mevr. 

M. Meijerink (lid) en Dhr. H.P. Benschop (lid).    

 

De Raad van Advies wijzigde met het vertrek van voorzitter dhr. J. Dijkstra, dhr. N. Beukema 

en de komst van mevr. L.K. Holkenborg en dhr. H. Voorthuizen. De raad bestaat verder uit: 

dhr. J. Fekken, dhr. P. Winterman,  dhr. W. van der Beek, mevr. L. van Asten,  dhr. A. 

Corporaal, mevr. A. Oldeniel  en dhr. G. Meester.   

 

In het personeelsbestand is per 1 november een tijdelijke directiesecretaresse ( 0,5 fte) 

aangesteld in verband met extra werkzaamheden van de huidige directiesecretaresse in het 

kader van het 750jr bestaan. 

 

 

3. Beleidsontwikkeling en maatschappelijke context. 

De verstandhouding tussen onze stichting en gemeente Deventer kreeg in het voorjaar van 

2016 een geduchte knauw. De gemeenteraad nam met 19 tegen 18 stemmen een motie aan 

waarin het College van B&W werd tussentijds gevraagd om niet verder te gaan met de 

oprichting van een natuurbegraafplaats op het Hemeltje. Het dualisme in de gemeente kreeg 

hierin een bijzondere nare uitwerking. Het college van Ben W had een positief preadvies 

gegeven met een stevige portie huiswerk op ons verzoek om een natuurbegraafplaats op het 

Hemeltje te mogen realiseren.   Wij waren met dit “huiswerk” en dito kosten onderweg en 

wilden de formele aanvraag voor een bestemmingsplan wijziging voor de zomervakantie 

aanvragen. Ondertussen trok de gemeenteraad de stekker eruit zonder adequate en 

volledige informatie over het waarom, hoe en waartoe van natuur begraven. Haar motief 

(gemeenteraad): er is geen draagvlak in het gebied! Ons verweer: dat draagvlak is deels 

aantoonbaar wel aanwezig in het gebied en er is zeker maatschappelijk draagvlak voor 

natuurbegraven.   

Qua beleidsontwikkeling en strategie is bovenstaande een stevige les in het omgaan met  

gemeentelijke Deventer politiek die ons in ieder geval leerde dat een afspraak met het 

college geen zekerheid biedt en dat contact en voortdurende voeling met de fracties van 

essentieel belang is.  

We zien overigens ook in toenemende mate de gevolgen van verregaande decentralisatie 

van beleid van nationaal naar provinciaal en van provinciaal naar gemeentelijk. De insteek 



 

 

van bijvoorbeeld Overijssel en Gelderland t.a.v. leegstand en herbestemming van agrarische 

bedrijven is geheel verschillend. Overijssel stuurt sterk op kansen en kwaliteit, terwijl 

Gelderland stuurt op kwantiteit (woningcontingenten). Ook in het natuur- en 

landschapsbeleid zijn duidelijke verschillen. Overijssel heeft landschapsbeheer hoog in het 

vaandel. In Gelderland geeft hieraan weinig prioriteit.  Ook de decentralisatie van provincie 

naar gemeenten geeft heel verschillende resultaten in aanpak. Wij merken dat in de 

herbestemming van oude erven waarbij Olst-Wijhe gaat voor nieuwe vitale bestemmingen 

en Deventer vooralsnog veel minder mogelijkheden biedt.  

In de melkveehouderij kroop de melkprijs in de loop van 2016 naar een enigszins 

aanvaardbare prijs net boven de kostprijs na 2 jaren van verlies. De vooruitzichten op de 

wereldmarkt zijn gematigd positief. De grote krachttoer in de landbouwsector was de 

discussie over de overschrijding van de Europese fosfaatnorm ten gevolge van de sterke 

uitbreiding in de laatste jaren.  Nederland produceert eenvoudigweg te veel mest! De sector 

heeft in overleg met de banken en de verwerkers alles op alles moeten zetten om voor 2017 

tot een aanvaardbaar niveau  te komen. Dit resulteerde in de afspraak dat de veestapel 

verkleind zal worden met minimaal 4% per bedrijf. Op de achtergrond leefde een sterke 

vrees dat de derogatie norm voor Nederland in EU verband niet meer toegekend zou 

worden als de fosfaatproductie niet onder de EU norm zou worden gebracht. 

Ontegenzeggelijk levert de landelijke afspraak van de sector met banken en verwerkers ook 

intern veel spanning op. Gangbare en biologische boeren die juist extensief bleven boeren 

voelen zich ernstig gedupeerd door de snelle groeiers met intensieve bedrijven.  

 

4. Projecten 

De belangrijkste lopende en nieuwe projecten worden hieronder besproken. 

4.1  Erven en panden  

De markt trok in 2016 weer wat aan en dat effect zien we doorgaan in de eerste maanden 

van 2017. Erve Boscowa werd in 2016 opgeleverd. Voor de bouw van een 2e woning op erve 

de Hunne werd een koopcontract afgesloten. Voor de erven “Hof te Oxe” en Nieuw veldhuis 

zijn serieuze belangstellenden. We willen in 2017 voor beide erven komen tot een go of no 

go.   

  



 

 

 

4.2  Natuur begraven 

Dit project is in 2016 de grootste “piece de resistance” Het besluit van de gemeenteraad  om 

tussentijds de medewerking op te zeggen was een zware klap (zie ook H3) aan het project 

was al veel tijd en geld besteed. Dat besluit heeft ons verlamd.  Langzamerhand pakken we 

de draad op en proberen tot een weloverwogen besluit te komen voor doorgaan of uitstel of 

stoppen.  

4.3  Duurzaamheid 

De asbest sanering van al onze eigen daken is nagenoeg rondgekomen in 2016. De sanering 

bij onze partners (gebouwen op recht van opstal) stagneert vooralsnog. De resultaten zijn zo 

slecht in de agrarische bedrijven dat niet geïnvesteerd wordt in de sanering van 

asbesthoudende daken. De overheid geeft een ieder de tijd tot en met 2014 voor de 

sanering.  

4.4  Recreatiepoot    

De exploitatie van de jachthuizen op de Oostermaet is succesvol. Dit is echter niet voldoende 

voor een volwaardige recreatiepoot met een goede uitstraling en verdienmogelijkheid voor 

IJssellandschap en ondernemers.  We zoeken uitbreiding door op zoek te gaan naar nieuwe 

geschikte objecten (Stobbehut, Koetshuis Haere) en buiten IJssellandschap ook mogelijke 

panden te huren, o.a. de Latijnse School van Bergkwartier.  Voor deze forse expansie is een 

businessplan ontwikkeld.  

5. Beheer 

5.1  Pacht en huur 

De vraag naar cultuurgrond blijft onveranderd hoog. De druk op de grond is hoog met de 

nieuwe en komende regelgeving (zie H3). Grondgebondenheid is een grote pré voor 

melkveehouders en akkerbouwers. 

 

Het veranderpercentage en de regionorm voor de pacht van landbouwgronden is per 1 juli 

2016 door de overheid vastgesteld op resp. + 29% en € 815,00 / ha. Deze stijging was na de 

ook al forse stijging in 2015 (+ 20%) wederom fors. Besloten is om eenmalig een korting op 

de pachtprijs te geven die gelijk is aan 50% van de verhoging. 

 

De meeste panden zijn verhuurd, waarbij een aantal panden in transitie is. Uitzondering 

hierop is de IJsseldijk 37. Dit pand is onbewoonbaar en staat te koop.  



 

 

Op de Haere staan momenteel 2 woningen leeg: het koetshuis en Haereweg 12. Huurders 

van het koetshuis zijn verhuisd naar Boscowa. Huurder van de Haereweg 12 is  na een kort 

ziekbed overleden en de weduwe is naar een bejaardenwoning in het dorp Olst vertrokken. 

 

Gastenverblijf Spijkvoorde is overgenomen door zoon en schoondochter van de exploitant. 

Zij geven een nieuwe impuls aan het bedrijf en de locatie. In december kwam hiervoor de 

volledige vergunning van gemeente Deventer. Buren hebben hiertegen nog een bezwaar 

lopen. 

 

5.2  Beheer panden 

 Volgens planning voor dit jaar is groot onderhoud uitgevoerd aan o.m. de volgende erven: 

Boscowa (rietwerk), Kranenkamp (schilderwerk), Kleverkamp (schilderwerk), ‘t Reilink 

(schilderwerk), Schouwenberg (schilderwerk), Hagenvoorde (schilderwerk), Hof van Twello 

(schilderwerk), Zutphenseweg (schilderwerk), Kogelman (rietwerk), Voorhorst (rietwerk, 

kapconstuctie), Klein Veldhuis (voegwerk) en Achterhoekstraat (schilderwerk), Meijer 

(rietwerk), Wilpsedijk (schilderwerk). 

 

Conform het onderhoudsplan werd ook klein onderhoud uitgevoerd. Aan groot- en klein 

onderhoud en sanering/renovatie van asbestdaken besteedden we in 2016 € 602.000,-. 

De toegangsweg naar ‘t Reilink is in 2016 volledig vervangen. 

 

5.3  Bos 

De houtoogst in werkblok 1 (o.a. Kranekamp, Veldhuizen, Steenbrugge) werd vanwege het 

natte weer en de schade aan het bos voor een deel verschoven van de winter naar de zomer 

van 2016. Een  beperkt gedeelte van het geoogste hout is bestemd voor IJsselhout en 

geleverd aan de Bolwerksmolen en stoomzagerij De Wilp. 

 

Het bosbeheer op de lange termijn vraagt om verjonging. Dit gebeurt door middel van zgn. 

verjongingsgaten die d.m.v. klepelen en ploegen geschikt worden gemaakt als zaaibed voor 

bijvoorbeeld douglas en lariks. De begeleiding naar toekomstig winbaar hout wordt dan 

grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers. Op sommige delen komt de natuurlijke verjonging 

niet op gang en is plantwerk noodzakelijk.  In de nattere delen is hiertoe populier 

aangeplant, op de drogere delen douglas.  

 

Voorts is werkblok 2 voorbereid d.m.v. bleswerk. In 2016 bracht de houtoogst van  5700m3 

128.000 euro op, 33.000 euro meer dan begroot. De prijzen voor kwalitatief goed hout zijn 

goed.   



 

 

 

5.4  Natuur 

 

Het merendeel van onze natuurterreinen bestaat uit bloemrijke graslanden die steeds 

soortenrijker worden. Het beheer bestaat naast monitoring uit maaien en afvoeren, deels 

zelf, deels in samenwerking met pachters / boeren. Het maaibeheer in de meest kwetsbare 

terreinen voeren we zelf uit, waarvoor ook nieuwe apparatuur is aangeschaft.  De 

samenwerking met deelnemende pachters of andere agrariërs verloopt goed. Het beheer 

wordt opgenomen in natuurpachtcontracten, waarbij de percelen op naam van de pachter 

komen te staan en het beheer onder voorwaarden en met begeleiding van IJssellandschap 

plaats vindt. Specifiek voor de Gooiermars is er een ‘beheerteam’, met de verschillende 

eigenaren / beheerders en adviseurs. 

 

De Ossenwaard en Bolwerksweiden hadden voor het eerst een geheel beheerseizoen na 

inrichting Ruimte voor de Rivier. Door lage waterstanden van de IJssel was begrazing lang 

mogelijk en was er geen noodzaak tot aanvullend maaiwerk. Belangrijkste beheeruitdaging 

was de recreatieve druk, schade aan de rasters en uitbrekend vee. 

 

Voor het eerst is in 2016 samengewerkt met de Deventer Schaapskudde: zowel op de 

Lazaruskolken, Bellinkhof en Ossenwaard is de kudde ingezet voor najaar begrazing. Mooi 

beeld, mooie samenwerking. 

 

 

5.5  Landschap  

 

Het planmatig onderhoud van de grote oppervlaktes en lengtes aan landschap en 

landschapselementen kreeg een stevige basis in de vervolmaking en “invulling” van het 

beheersysteem Betula. Het gehele beheer is hier in overzicht en detail in opgenomen.  

 

In het beleid t.a.v. het beheer van de overgang van cultuurgrond naar bos hebben we een 

langjarig stramien met de pachtervereniging afgesproken. De bosranden worden 

opgenomen in de bestaande boswerkblokken. Met de aanliggende pachters wordt 

afgesproken wanneer en hoe de randen zullen worden beheerd. Dit wordt ook gepubliceerd 

op onze website.   

 

In de uitvoering lag de nadruk op werkblok 2: Spijkerbos, ’t Schol, De Hei, Haere en Rande. 

Houtwallen, bosranden en lanen zijn allemaal geïnspecteerd. Houtwallen zijn gedund en 

afgezet waar nodig. De grote lengte aan laan- en wegbomen is geheel nagelopen en 

onderhouden met hoogwerkers.  

 



 

 

Voor Dalmsholte is een nieuw Kostbaar Salland contact afgesloten. In 2016 is hier een 

herstel- / achterstallig onderhoud project uitgevoerd. In het bijzonder is de majestueuze 

rode beuk op landgoed `t Schol gesnoeid en in stervende gratie blijven staan met daarnaast 

de jonge generatie.  

 

Onderhoud aan oevers is uitgevoerd aan de diverse vijverpartijen (parken Rande, Haere, 

Kranenkamp). Daarnaast zijn veel poelen uitgebaggerd en gekorfd. 

 

 

5.6 Recreatie en handhaving 

 

Groot onderhoud in de bossen rondom de stad / dorp blijft spannend: schade is 

onvermijdelijk en de uitvoeringstermijn is vaak lang. Dit vraagt veel communicatie en uitleg. 

Deels is er begrip voor dit werk, maar deels ook onbegrip. Herstel moet steeds zo snel 

mogelijk plaatsvinden maar is wel afhankelijk van (droog) weer. 

 

De zonering van de steeds drukkere recreatie is noodzakelijk zo leert de praktijk. De 

mountainbikers houden zich over het algemeen goed aan de voor hen aangelegde routes die 

ze via de vereniging ook zelf onderhouden. Ook de ruiterroute op de Veldhuizen zorgt voor 

rust. De handhaving van de rustgebieden zowel in het bos als in de open terreinen verloopt 

goed. De wandelaars en fietsers raken er aan gewend. Goed toezicht blijft evenwel geboden. 

 

De grootste angel in de handhaving van rust in onze terreinen zijn loslopende honden. 

Ondanks ingestelde losloop gebieden is dit een hardnekkig probleem zo dichtbij de stad. Op 

het water is de samenwerking met Staatsbosbeheer intensiever en vruchtbaar.  

 

 

6. Vrijwilligers 

In het groenbeheer heeft de wekelijkse dinsdagochtendploeg gestaagd doorgewerkt. Alle 

vier de seizoenen. Verjongingsgaten opschonen, aanplanten, enz.  Harde werkers en ze 

nemen ons veel arbeidsintensief handwerk uit handen. Ook de maandelijkse zaterdaggroep 

gaat onverminderd door. De natuurwerkdag was dit jaar weer een feestje mede door de 

aanwezigheid van de vrolijke scouts van President Steyn.  

Op verzoek van IJssellandschap heeft een van onze vrijwilligers i.s.m. met het AZC Schalkhaar 

een groep opgezet voor asielzoekers. Diverse vrijwilligers gingen mee als begeleiders. Met 

wisselend succes vanwege de vele verplaatsingen van de asielzoekers binnen het nationale 

vluchtelingensysteem. Eind van het jaar is daarom besloten voor dit moment deze groep niet 

te continueren.  



 

 

Het aantal wandelgroepen in samenwerking met Zorggroep Solis is dit jaar uitgebreid. Dit 

betekende op zoek naar versterking op het vrijwilligersvlak. Uiteindelijk liepen er m.u.v. de 

wintermaanden 6 groepen ouderen, het merendeel met nog zelfstandig wonende 

deelnemers met (vergaande) geheugen beperking.  

Voor het archief is momenteel 1 vrijwilliger die elke maandag het papierenarchief 

digitaliseert zodat ons nieuwe systeem ‘documentforce’ goed gevuld raakt.  

Groepen als De Groene Knoop en  A Rocha onder begeleiding van de KNNV ontfermen zich 

als externe vrijwilligersgroepen over diverse gebieden van IJssellandschap zoals De Slenk in 

Lettele. 

 

7. Diensten voor derden 

Traditioneel werken we voor Burgerweeshuis en Kinderhuis, gemeente Deventer en 

Dimence.  In omvang breiden we de laatste jaren onze diensten uit vooral in het natuur- en 

landschapsbeheer. Voor waterschappen beheren we natte beekoevers en retentiegebieden 

(ca. 24 ha.),  in samenwerking met stichting Zandberg van Leuvenum beheren we de 

Gooiersmars (ca. 40 ha). Het meer traditionele pachtbeheer voor de gemeente neemt door 

de verkoop van de Deventer gronden af. Daar staat tegenover dat we ook steeds meer 

volkstui9ncomplexen in het beheer hebben opgenomen. Al met al is de omzet werk voor 

derden gestegen tot 126.000 euro.  

 

8. Public Relations en Educatie  

Public Relations 

In 2016 hebben we deelgenomen aan activiteiten als Dag van het Kasteel, Kunstproject 

Landschap in mijn Hoofd, Vrijwilligers dag en de Kunstfietsroute. Ook hebben we de pers 

gehaald met onderwerp ‘De Trap’ – toegang tot de uiterwaarden. Maar veruit de meeste 

uitingen in de pers in 2016 hadden te maken met het onderwerp Natuurbegraven. Verder 

zijn eind 2016 de voorbereidingen voor 750 jaar IJssellandschap in gang gezet . 

Educatie 

Educatie op Natuurderij Keizersrande is door diverse omstandigheden dit jaar niet goed van 

de grond gekomen zoals afgesproken en gewenst. We zetten nu vol in op 2017 om wederom 

zoveel mogelijk kinderen van de basisscholen in de gemeente Deventer op de Natuurderij te 

kunnen ontvangen. 

  



 

 

 

In samenwerking met De Leeuwenkuil Deventer zijn div. groepen kinderen ontvangen op de 

Haere in het kader van het Landgoederenproject. Aan het eind van 2016 zijn we gestart met 

36 leerlingen van Cibap, school voor verbeelding in het kader van 750 jaar IJssellandschap. 

Zij geven hun visie op de mogelijke festiviteiten in het jubileumjaar.  

 

9. Transacties 

In 2016 zijn vrij veel grotere en kleinere grondtransacties gepasseerd. De grootste transactie 

in 2016 is de verkoop van 19.2 ha in Nijbroek. Vervolgens is 4,2 ha in een ruiling met deze 

gronden aangekocht in de Dorperwaarden.  Verworven werd verder een perceel van 3,4 ha 

aangekocht aan de Oerdijk via een internetveiling. Met gemeente Deventer werd een ruiling 

uitgevoerd in de nasleep van Ruimte van de Rivier met gesloten beurs. Met gemeente 

Voorst werd een ruiling uitgevoerd in het project de Fliert (oostzijde van Twello).   

 

Van de parochie Heilige Lebuinus kochten we een bosperceel en cultuurgrond tussen het 

dorp Lettele en onze aaneen gesloten bossen van de Oostermaet. In het bosperceel zal een 

bosspeelplaats worden ingericht. Verder is nog een bosperceel van 3.1 verkocht.  

Aan de Hengforderweg verkochten we een bouwkavel voor een heel bijzonder Rood voor 

Rood bouwproject. Deze verkoop maakt onderdeel uit van een deal waarbij 

projectontwikkeling voor meerdere erven is ingeruild voor een deel van de som voor de 

bouwkavel.  

In totaal is met de verkoop van gronden en de bouwkavel een buitengewone bate 

gerealiseerd van 775.000 euro.  

 

 

10. Financiën 

De geconsolideerde jaarrekening 2016 geeft een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

van 861.000 euro. Dit resultaat is 72.000 euro hoger dan begroot door hogere opbrengsten 

(€ 30.000,-) , lagere kosten ( € 114.000,-) en lagere opbrengsten aan rente en dividend ( € 

72.000,-). 

  



 

 

 

Het resultaat uit gewone bedrijfsoefening is in het jaar € 175.000,- hoger dan 2015 door 

hogere opbrengsten ( € 212.000,-) en lagere opbrengsten aan rente en dividend (€ 27.000,-). 

Het uiteindelijke jaarresultaat van 2016 bedraagt 1.772.000 euro. De bijzondere baten 

bedroeg een bedrag van 911.000 euro door voornamelijk verkoop aan gronden en een 

ontvangen nalatenschap. 

De geconsolideerde balans laat over 2016 een balanswaarde zien van 48,6 mio. (was in 

2014  46,7 mio.) . De cashflow van het resultaat uit gewone bedrijfsbeoefening bedroeg 1,4 

mio. 

 

Bestuur:         Directie 

G. Wijffels         J. Starkenburg 

M. Meijerink         R. Nieuwenhuizen 

R. Schouten 

M. Werker 

H.P. Benschop 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

KERNGEGEVENS JAARREKENING 2016     

( x € 1.000)     

  2016 2015   

     

Omzet     

Bedrijfsresultaat  674 471   

Jaarresultaat  1.772 1.223   

     

     

Vermogen     

Balanstotaal  48.584 46.694   

Eigen vermogen  42.296 40.524   

      

     

Vaste activa     

Balans waarde  36.775 36.465   

Afschrijvingen  571 540   

     

     

      

Gemiddeld aantal medewerkers  15,0 15,0   

(incl. inhuur)      

     

     

Rentabiliteit in percentage     

jaarresultaat / eigen vermogen   4,2% 3,0%   

bedrijfsresultaat / eigen vermogen  1,6% 1,2%   

     

     

Bezittingen     

hectare;     

Cultuurgrond  2.388 2.410   

Natuurgrond en overig  1.422 1.420   

Totaal  3.810 3.830   

      

aantal;     

Verpachte boerderijen  26 26   

Verhuurde woningen en boerderijen  46 46   

Niet verhuurde/ verpachte  objecten  3 2   

Bedrijfsgebouwen  2 2   

      

Totaal  77 76   

     

 


