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observaHes	  

•  er	  is	  een	  oneindige	  variaHe	  aan	  projecten	  
waarbij	  erfgoed,	  cultuur,	  idenHteit,	  
gebiedskwaliteiten,	  ‘ontwikkeling’	  centraal	  
staan	  

•  ondertussen	  worden	  de	  grote	  programma’s	  
vooral	  afgerekend	  op	  technische	  uitvoering:	  
RvdR,	  Infrastructuur,	  Deltaprogramma	  

•  Biografie	  van	  het	  landschap	  blijN	  betrekkelijk	  
ongeschonden	  
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waarom	  nu	  belangrijk?	  

•  onze	  toegenomen	  behoeNe	  aan	  verankering	  &	  
borging	  

•  parHcipaHemaatschappij,	  gedecentraliseerde	  
verantwoordelijkheid	  	  

•  de	  mogelijkheden	  van	  interacHef	  
mediagebruik	  

•  voor	  dat	  je	  het	  weet	  is	  de	  crisis	  voorbij	  
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Boek over gevaren op de boerderij
Boerin Bianca Voorend heeft een boek 

geschreven waarin ze kinderen waarschuwt 
voor de gevaren op de boerderij. ,,Het boek is 
bedoeld voor kinderen die wonen op een boer-
derij en vooral ook voor kinderen die komen 
spelen”, zegt Bianca Voorend. ,,Zij weten vaak 
nog veel minder van de gevaren.” 

Bianca Voorend-van Eijk (33) en haar man Jan 
Voorend (38) hebben een melkveebedrijf in Vin-

keveen. Ze hebben drie kinderen, Roy (4), Anouk 
(2) en Suzanne (7 maanden).

Enkele jaren geleden zag ze bij het televisiepro-
gramma Hart van Nederland het trieste verhaal van 
een vader die zijn eigen kind onder de trekker had 
gekregen. Voorend was diep onder de indruk. ,,Het 
kindje had het niet overleefd. Ik heb er uitgebreid 
met mijn man over gepraat. Er zijn zoveel gevaren 
op de boerderij”, vertelt de Vinkeveense boerin. 

Haar zoontje Roy was toen één jaar. Voorend 
ging op zoek naar informatie over dit onderwerp 
om het aan haar kind te kunnen uitleggen. ,,Er was 
niets over te vinden”, blikt ze terug. ,,Stigas houdt 
het aantal kinderen bij dat verongelukt bij bedrijfs-
ongevallen. Zij verstrekken wel informatie over 
veiligheid, maar dat is voor kinderen vanaf elf jaar. 
Voor de kleintjes was er niets.”

Reden voor Voorend om zelf een boekje te gaan 
schrijven: Roy & Floy en de gevaren op de boerderij. 
Het zijn acht vrolijke verhalen over het jongetje Roy 
met zijn hondje, waarbij elke keer een ander gevaar 
een rol speelt. De ene keer is het de maaier, dan weer 
de trekker, de mestput of een paard dat een trap ach-
teruit geeft. Elk verhaal heeft een moraal en is op 
rijm geschreven. Voorend heeft het boekje zelf geïl-
lustreerd. 

Inspiratie haalt ze ook uit de verhalen van ande-
re boerinnen. ,,Ik ben lid van de Jonge Agrarische 
Vrouwen ( JAV). Iedereen kent wel situaties of heeft 

iets meegemaakt. De onderwerpen worden me aan-
gereikt”, zegt Voorend. Vanuit de JAV en van ouders 
van kinderen uit de klas van haar zoontje heeft ze 
positieve reacties gekregen op het boek. ,,Het boekje 
heeft ook ouders die zelf wonen op een boerenbedrijf 
alerter gemaakt. Sommige dingen op het erf lijken 
zo onschuldig, bijvoorbeeld een trekkerband. Maar 
als die om kan vallen is dat een potentieel gevaar 
voor kleine kinderen”, aldus Voorend.

VRIJE TIJD
Voorend werkt twintig uur per week als kok bij 

een instelling in Wilnis. Waar haalt ze de tijd vandaan 
om naast haar baan en gezin te werken aan een boek? 

,,Ik doe alles in mijn vrije tijd”, lacht Voorend. ,,Als ik 
Suzanne de fles geef, bedenk ik een verhaaltje. En op 
een avond kan ik twee tekeningen maken.” 

Het boekje loopt inmiddels zo goed dat Voorend 
begonnen is aan een tweede boek. Daarin betrekt zij 
het akkerbouwbedrijf.Voorend wil zoveel mogelijk 
kinderen bereiken. ,,Ik word altijd geraakt door onge-
lukken op boerenbedrijven met kinderen. Door hen 
er op te wijzen dat op het erf een gevaar in een klein 
hoekje kan zitten, hoop ik dat het aantal ongelukken 
zal verminderen.”

Het boek ‘Roy & Floy en de gevaren op de boer-
derij’ is verkrijgbaar via de boekhandel of via www.
mijneigenboek.nl, ISBN nummer: 9789059742314.

Bianca Voorend leest haar kinderen Roy (links) en Anouk voor uit haar zelf geschreven kinderboek.  F o t o :  N i e u w e  O o g s t

Ons  Boerenland in boek
Boeken over boeren en tuinders zijn er in vele soorten 
en maten. Waanders Uitgevers in Zwolle, gespeciali-
seerd in boeken over kunst en historie, bracht begin 
deze maand het boek ‘Ons boerenland’ uit. Een lijvig 
boekwerk over anderhalve eeuw land- en tuinbouw in 
Nederland.
‘Ons boerenland’ pakt de ontwikkeling van de Neder-
landse land- en tuinbouw thematisch aan. Na een 
algemene inleiding over anderhalve eeuw werken op 
het platteland door Jan Dieleman, worden verschillen-
de thema’s verder uitgediept door deskundige schrij-
vers. Thema’s die aan de orde komen zijn het vee, 
mechanisatie,  de boerderije en het boerenerf. Ook 
meer maatschappelijke onderwerpen als de rol van 
de boerin, bedrijfsovername en meiden en knechten 
komen aan de orde. Aan het eind wordt de land- en 
tuinbouw in specifieke gebieden als de veengronden, 
Veenkoloniën en het kleigebied beschreven.
De bijdragen zijn eerder uitgegeven in de serie ‘De 
geschiedenis van het boerenleven in Nederland’. Deze 
35-delige serie is enkele jaren geleden door Waanders 
Uitgevers gestart en nu volledig. In het boek zijn 21 
van de 35 thema’s overgenomen. ,,Een thematisch 
boek past heel goed in deze tijd’’, vertelt Jan H. Gisolf 
van de uitgeverij. ,,Mensen gaan eerst bladeren en 
dan pas lezen. Het boek nodigt daar ook toe uit.’’ Met 
een prijs van bijna 40 euro is het boek toegankelijker 
dan de serie, waarvoor in totaal ruim 193 euro moest 
worden betaald. ,,Zo’n serie geef je niet snel kado, 
daarom is nu ook gekozen voor uitgave in boekvorm’’, 
vertelt Gisolf. 
In een 400 pagina’s dik boek met een thematische 
aanpak ontkom je niet aan herhalingen. Op zich niet 
erg, want je leest het toch niet in één keer uit. De vele 
foto’s en illustraties geven een goed historisch beeld 
van de sector. Jammer is wel dat de hedendaagse 
land- en tuinbouw er soms wat bekaaid afkomt.
Een mooi lees- en bladerboek dat niet veel aan al 
bestaande uitgaven over de land- en tuinbouw toe-
voegt, maar wel een compleet beeld geeft van de sec-
tor door de eeuwen heen.

Ons boerenland, Uitgeverij Waanders, ISBN 978 90 
400 8656 2, 39,95 euro.

Grote veehouderijbedrijven zijn te omvangrijk om 
in te passen in het landschap van een landbouwont-
wikkelingsgebied (LOG). Beter is om een heel nieuw 
landschap te maken. Tot die conclusie komt het project 
Kijk, dat boeren en bewoners twee LOG’s liet inrichten.

De aanwijzing van LOG’s zorgt in het hele land voor veel 
beroering onder de plaatselijke bevolking. Zo ook in het 
Overijsselse Elshof en het Gelderse Beemte-Vaassen. 

Bewoners maken zich zorgen over overlast die de grote 
bedrijven met zich mee kunnen brengen, maar ook over de 
aanblik van het landschap die door de komst van de grote stal-
len sterk verandert. Het project Kijk probeerde bewoners actief 
te betrekken bij de inrichting van de toekomstige LOG’s. 

Kijk is een project dat een bijdrage wil leveren aan de 
ruimtelijke kwaliteit in de IJsselvallei. Het project krijgt subsi-
die vanuit provincies Gelderland en Overijssel en probeert aan 
te sluiten bij ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied, die hun 
stempel op het landschap zullen drukken. De LOG’s zijn daar 
een goed voorbeeld van. 

ACCEPTABEL LANDSCHAP
Kijk liet boeren en bewoners in samenwerking met het 

onderzoek- en adviesbureaubureau ROM3D plaatsnemen aan 
de tekentafel. Riet te Woerd is inwoonster van Beemte-Broek-
land en was een van de deelneemsters aan de ontwerpsessie. 
Samen met andere bewoners en boeren, allen lid van de plaat-
selijke gebiedsgroep, boog ze zich over de inrichting van het 
gebied, de architectuur van de nieuwe stallen en de landschap-
pelijke inpassing. 

,,Het was leuk om te doen en er is in goede sfeer samen-
gewerkt. Het bureau ROM 3D vertaalde onze ideeën in 
driedimensionale beelden. Daardoor kregen we een goe-
de indruk hoe onze ontwerpen er in werkelijk uit zullen 
zien.’’ Te Woerd denkt dat er met de komst van de inten-
sieve bedrijven toch een redelijk acceptabel landschap kan 
ontstaan. ,,Vooral door erven met elkaar te verbinden met 

stroken groen, creëer je mooie, lange zichtlijnen.’’
Varkenshouder Harry Neulen deed mee aan het ontwerpa-

telier in Elshof. Hij heeft een al bestaand zeugenbedrijf in het 
toekomstige LOG, dat hij uit wil breiden. De vergunningaan-
vragen zijn de deur al uit. ,,Het was goed om hier samen met 
burgers te schetsen. We kwamen verrassend vaak tot dezelfde 
conclusies.’’ 

De varkenshouder stelt vast dat boeren bij nieuwbouw nog 
te vaak alleen aan het kostenplaatje denken: ,,Maar het kan 
ook anders zonder al te veel meerkosten.’’ Zelf gaat hij ideeën 
uit het atelier toepassen bij de uitbreiding van het bedrijf. Daar-
bij gaat het vooral om de groene aankleding. ,,Jammer genoeg 
is de bouwaanvraag al de deur uit, anders had ik de stallen 
anders gesitueerd en misschien ook voor een ander ontwerp 
voor de stallen gekozen.’’

Neulen vindt het erg nuttig om als boeren en burgers 
samen om de tekentafel te zitten. ,,Je ervaart als boer wat bur-
gers willen en omgekeerd. Daardoor komt er veel meer begrip 
voor elkaar.’’

GEBIEDSGROEP
De ontwerpsessies in Beemte-Vaassen en Elshof leidden tot 

twee publicaties, zowel op papier als in 3D op cd, met ‘bouw-
stenen voor beeldkwaliteit’. De gebiedsgroep in Beemte-Vaas-
sen neemt deze bouwstenen als uitgangspunt voor de verdere 
stappen die ze gaat ondernemen. 

De raadsleden van de verantwoordelijke gemeenten Epe 
en Apeldoorn namen ook kennis van de publicaties. Projectlei-
der van Kijk, Jan-Olaf Tjabringa, constateert dat er inmiddels 
al afbeeldingen uit de bouwstenen verschijnen in de ambte-
lijke stukken.

Gemeente Olst-Wijhe, waar Elshof onderdeel van maakt, 
is nog niet zo ver. Wel komt er binnenkort een gesprek tus-
sen de projectleider en de verantwoordelijke ambtenaar. ,,Als 
je wilt dat een ontwerpproject als dit slaagt, dan is het goed 
om met een gebiedsgroep te werken. Zo’n groep kan de uit-
komsten verder uitdragen’’, zo is de ervaring van Tjabringa. 

Ook een lokale overheid die openstaat voor frisse ideeën van 
buitenaf is belangrijk. 

Tjabringa heeft ook inhoudelijk van het ontwerpproject 
geleerd. ,,Het blijkt lastig om hele grote stallen in te passen 
in een bestaand landschap. Beter is om een heel nieuw land-
schap te ontwerpen.’’

Riet te Woerd stelt vast dat je er met mooie bouwstenen 
alleen niet bent. ,,De vraag is of al die mooie plannen ook haal-
baar zijn. Met andere woorden: wie pakt het op, wie betaalt het 
en als je het over nieuwe aanplant hebt, wie onderhoudt het?’’ 
Te Woerd en ook Tjabringa zien hier duidelijk een rol voor de 
gemeenten. ,,Zij kunnen randvoorwaarden aangeven, eventu-
eel financiën regelen en zij zullen moeten handhaven.’’

J!"#$%&'  V##()#(*+

Boeren en burgers buigen zich over de inrichting van een landbouwontwikkelingsgebied

Bouwstenen voor ruimtelijke kwaliteit

Boeren en burgers buigen 
zich aan de ontwerptafel 
over de inrichting van een 
LOG.

F o t o :  K i j k
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IJsselcongres 2015 

 
 

Het platteland schabullen 
Behoud, leegstand en sloop van boerderijen 

 

Programma 
 

Donderdag 24 september 2015  van 13.30 – 16.45 uur 
 

Museumcafé De Kribbe, Weerdseweg 6A, 7384 CJ Wilp (0571 262 522) 
 
13.00 u   Ontvangst en inloop 
 
13.30 u   Opening door de dagvoorzitter Lidy Klein Holkenborg 
 
13.35 u  Nico Beun, InnovatieNetwerk.  

Prognose leegstand agrarische bebouwing in de IJsselvallei. 
Toelichting op de cijfers die Alterra in opdracht van het 
InnovatieNetwerk heeft verzameld voor de gemeenten in de 
IJsselvallei. 

 
14.05 u  Gerard Hendrix, namens IJsselhoeven en IJssellandschap. 

Resultaten van de Reizende Tafel Leegstand. 
Afgelopen jaar zijn een viertal workshops op locatie georganiseerd 
in de Stedendriehoek om de problematiek en oplossingen in beeld te 
krijgen die met leegstand te maken hebben.  

 
14.35 u  Gerben van Dijk, voorzitter nationaal H-team. 

Overal in Nederland staan kerken, winkels, kantoren en andere 
gebouwen leeg. Gerben van Dijk plaatst de agrarisch leegstand in 
een breder perspectief. 

 
14.50 u   Pauze 
 
15.15 u  Workshops 

In drie workshops wordt doorgepraat over de agrarische leegstand. 
Onderwerpen van discussie zijn onder meer de urgentie van het 
vraagstuk en de diverse factoren die bij leegstand een rol spelen. 
Tenslotte kijken we ook naar mogelijke oplossingen. Iedere 
workshop wordt ingeleid met een creatieve pitch. 
 

16.20 u  Korte plenaire terugkoppeling van de aanbevelingen uit de 
workshops. 

 
16.30 u.   Afsluiting door dagvoorzitter in gesprek met Jaap Starkenburg.  
 
16.45 u.   Borrel & nazit. 
 
 
Opgave via Rik Thybaut (rikthybaut@ijsselhoeven.nl) voor woensdag 16 september. 
Vragen en opmerkingen, Gerard Hendrix (gerardhendrix@ijsselhoeven.nl)  
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Doel	  
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•  De	  IJssel	  tussen	  de	  oren	  krijgen	  
•  Nagaan	  wat	  in	  het	  gebied	  belangrijk	  is,	  vanuit	  
het	  verleden,	  nu	  en	  straks	  

•  Verbinding	  maken	  met	  de	  grote	  
ontwikkelopgaven	  



project	  

•  2013	  –	  medio	  2015	  Gelderland	  en	  Overijssel	  
(Cultuur	  en	  Ruimte)	  	  

•  €	  200.000	  
•  drager	  SHchHng	  IJsselhoeven	  
•  projectgroep/experHsegroep	  
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onderdelen	  	  

•  plekken	  en	  verhalen	  
•  acHviteiten:	  16	  deelprojecten	  door	  3den	  
uitgevoerd	  

•  IJsselProducten:	  prijsvraag	  voor	  een	  nieuw	  
(ander)	  streekproduct	  

•  lezingen	  en	  bijeenkomsten	  (oa	  Bomendijk,	  
Doesburg,	  Landschapsbiografie)	  

•  afsluitend	  boekje	  Bewoners	  en	  Beleid	  
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‘t	  Halfvasten	  
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•  Ruimte	  voor	  de	  Rivier	  Cortenoever	  
•  film,	  theater	  

•  3	  avonden;	  600	  belangstellenden	  
•  verwerken	  van	  verlies	  
•  geen	  (nauwelijks)	  belangstelling	  RWS,	  WS	  

•  spin-‐off:	  twee	  boekjes	  en	  een	  workshop	  
•  besef	  dat	  het	  anders	  had	  gemoeten	  



IJsselproducten:	  Horizont	  BPK.235646	  
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Eey	  Hillesum,	  	  
fototentoonstelling	  aan	  de	  IJssel	  

"In	  haar	  dagboeken	  haalt	  Eey	  herinneringen	  op	  aan	  
wandelingen	  langs	  de	  IJssel	  en	  fietstochten	  in	  de	  
omgeving	  van	  Deventer.	  [...]	  Het	  IJssellandschap	  
moet	  op	  Eey	  Hillesum	  onuitwisbare	  indrukken	  
hebben	  achtergelaten.	  [...]	  
HeeN	  het	  IJssellandschap	  met	  zijn	  typische	  
kenmerken	  van	  o.a.	  dynamiek,	  verandering,	  
openheid	  en	  ruimtelijkheid	  haar	  manier	  van	  denken	  
bepaald	  of	  vond	  zij	  omgekeerd	  diezelfde	  kenmerken	  
die	  zij	  in	  zichzelf	  voelde,	  terug	  in	  het	  
IJssellandschap?"	  

vrijdag	  9	  oktober	  2015	   Kennisbijeenkomst	  Landschapsbiografie	  



Lezing	  Ferdinand	  van	  Hemmen	  
over	  de	  Veilige	  IJssel	  
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Een	  van	  de	  drie	  thema’s:	  veilig,	  voedend	  en	  
verbindend	  

CombinaHe	  van	  biografie,	  verhalen	  

Lering	  uit	  geschiedenis	  

Lezing	  ‘n	  paar	  keer	  gehouden;	  telkens	  veel	  
belangstelling	  



“Maar	  in	  elke	  
herschepping	  van	  het	  
landschap	  zouden	  onze	  
stemmen	  moeten	  
doorklinken,	  stemmen	  
van	  mensen	  en	  plekken	  
die	  met	  elkaar	  
vervlochten	  zijn.	  Dat	  
zijn	  waarden	  die	  ertoe	  
doen.”	  	  
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	  	  	  	  Wandelingen	  
langs	  de	  IJssel	  



in	  relaHe	  tot	  biografie	  

•  nog	  meer	  verhalen	  ophalen	  heeN	  geen	  zin;	  
gebeurt	  al	  	  teveel	  

•  verhalen	  moeten	  relaHe	  hebben	  met	  een	  
gebiedsopgave	  

•  verhalen	  komen	  bovendrijven	  vanuit	  culturele	  
acHviteiten:	  het	  is	  ergens	  op	  gebaseerd,	  er	  zit	  
een	  verhaal	  achter	  
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Gebiedsontwik-
keling, Beleid 

Bewoners Woonomgeving 
verhalen 
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Bewoners 
en beleid
Ervaringen en 
aanbevelingen 
van IJsselID
bij water- en 
omgevingsprojecten 
langs de IJssel.

Bewoners 
en beleid.
Genoeg 
gepraat over 
Identiteit. 
Doe er 
wat mee!
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Aanpak	  	  

•  Laat	  bewoners	  zelf	  (voor)werk	  doen.	  Ook	  bij	  
rivierveiligheid,	  te	  beginnen	  bij	  kennis	  en	  
verhalen.	  

•  Bied	  daarbij	  technische	  ondersteuning.	  
•  Sta	  een	  deel	  van	  het	  communicaHebudget	  af	  	  

•  Gebruik	  betrokkenheid/prioriteiten	  uit	  het	  
gebied:	  Overdiepse	  polder,	  Bomendijk	  
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Conclusie	  
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Biografie,	  verhalen	  en	  narraHef	  

•  er	  moet	  veel	  meer	  verbinding	  en	  verbinders	  
komen	  tussen	  bewoners	  en	  beleid	  

•  als	  het	  nu	  niet	  lukt	  om	  bewoners	  serieus	  te	  
betrekken	  dan	  lukt	  het	  nooit	  

•  biografie	  van	  het	  landschap	  is	  interessant	  
maar	  meer	  behoeNe	  aan	  doelgerichte,	  beleid	  
beïnvloedende	  narraHeven	  vanuit	  en	  door	  de	  
streek	  
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Afsluitend,	  wat	  wil	  je?	  

•  bladzijden	  of	  beleving	  
•  organisaHes	  of	  mensen	  

•  deskonderzoek	  of	  ervarend	  leren	  
•  structuren	  of	  netwerken	  
•  inspraak	  of	  meedenken	  

•  just-‐in-‐Hme	  of	  aan	  de	  voorkant	  	  
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Dank	  	  
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