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“Ontzettend leuk om met verschillende mensen
samen over ieders gevoel bij ons landschap in
gesprek te zijn” - Mirjam van Wieringen

Beste inwoners van Terwolde,
In het voorjaar van 2021 hebben we Terwolde en omgeving leren kennen als een
divers landschap: we zagen veen- en kleigronden, landgoederen, hier en daar een
zelf gecreëerd paradijs en ook een stukje landschap waar we eigenlijk geen woorden
voor hadden. In ons gesprek hierover met jullie gaven jullie aan dat de diversiteit in het
landschap ook de diversiteit aan inwoners weerspiegelt. Omdat er creatieve mensen
wonen in Terwolde bestaan er ook bijzondere plekken.
Sommigen van jullie zijn hier geboren en getogen, net als jullie ouders en voorouders,
en zijn verbonden met het landschap en de natuur als bijvoorbeeld boer, wandelaar,
fotograaf of kunstenaar. Anderen kwamen van buiten, als ‘import’, vanwege de liefde,
is het niet voor een persoon dan wel voor het landschap. Zo bracht ieder van jullie een
eigen verhaal in in dit landschapsbeeld. Wij vinden dat bijzonder, zeker voor een groep
deelnemers die elkaar vooraf onderling niet allemaal kenden.
We hebben drie online sessies met elkaar gehad om die verhalen op te tekenen en
met elkaar te praten over de waarden van Terwolde. Ook sociale landschapswaarden
kwamen hierbij op tafel: het Naboarschap, het elkaar helpen door te doen. In de
laatste sessie ontstond het idee om in interviews verhalen op te halen onder zowel
oorspronkelijke inwoners als mensen die later in hun leven in Terwolde zijn komen
wonen. Het eerste gesprek, dat Arie voerde met Wim, heeft ons veel geleerd over de
relatie van een boer met zijn land en met het landschap. We hopen met de opname van
het gespreksverslag van dit interview ook beleidsmakers dit perspectief te laten zien.
Nu de IJsselkaravaan weer verder trekt zien we dat er naast deze interviews
verschillende andere ideeën zijn ontstaan om met elkaar het gesprek te blijven
voeren over de waarden van het landschap met het oog op zowel het verleden als de
toekomst. We juichen het toe dat in die gesprekken zowel ouderen als kinderen worden
uitgenodigd. Ook realiseren we ons dat het landschapsbeeld dat wij jullie hier aanbieden
slechts een begin is, dat door jullie vervolgactiviteiten verder verrijkt en verdiept kan
worden. We hopen dat het een goed begin is.
Graag bedanken wij alle deelnemers voor jullie verhalen, foto’s, gesprekken en reacties,
ook de kritische.
Hartelijke groet,
Heidi Linck en Peter Hermens
Verkenners voor de IJsselkaravaan

1.
Landschapsbeeld
Een landschapsbeeld poogt de waarden van het landschap in één beeld
vast te leggen. Het is een inspirerend beeld dat zowel de hardware (de
ruimtelijke en fysieke aspecten) als de software (de sociale en culturele
aspecten) vastlegt. Het pretendeert in géén geval compleetheid, maar vormt
een beeldend verslag van de verkenning en de Karavaansessie. In het
landschapsbeeld zijn landschappelijke, sociale, culturele, cultuurhistorische,
ecologische en economische elementen in samenhang zichtbaar gemaakt.
Verhalen van bewoners, quotes van ontmoetingen, resultaten van het
gezamenlijke gesprek over kwaliteiten en waarden van het landschap zijn er
een onlosmakelijk onderdeel van.

Terwolde is voor mij ...

Uiterwaarden
Oeverwal

“Vestiging en vertrek in het gebied
zijn er altijd geweest en dit zal ook
nooit veranderen.”

DE UITERWAARDEN EN ZIJN KNOTWILGEN
GENIETEN VAN DE RUST EN DE RUIMTE
VERLIEFD OP DE HELE IJSSELVALLEI
DE ZONSOPGANG EN ONDERGANG
DE IJSSEL HEEFT IETS MYSTERIEUS
DE WEIDEVOGELS EN DE GANZEN

“Het land is van die het
bezit, maar het landschap
van ons allemaal.”
Dat is niet alleen maar
romantiek.
Open polder

TERWOLDE IS ZEKER GEEN WERELDSTAD
DE DIVERSITEIT EN DE NATUURWAARDEN
ONS KENT ONS EN DE ONGESCHREVEN REGELS
HET LANDSCHAP BELEVEN MET PAARD EN WAGEN
BOOMGAARDEN EN LANDGOEDEREN
EEN DROOMACTIG LANDSCHAP
VOL CULTUURHISTORIE

Tussenlandschap

“De beleving van de seizoenen aan
de IJssel”

IJsselkaravaan | april 2021

“Uitzicht op de stad Deventer”

2.
Interpretaties
Een verkenner is een passant. Een voorbijganger op één of enkele momenten
in de tijd. Een verkenner van de IJsselkaravaan komt op meer plekken, kent
enkele geheimen van het landschap en weet soms de vinger te leggen op
een tot dan toe verborgen plek. De observaties van de verkenners, het gevoel
en de opgeroepen associaties worden bij elke locatie vertaald in een aantal
interpretaties. Deze interpretaties pakken iets vast en laten het weer los. Zo
bieden zij input voor een brede waarde-discussie, ook - en misschien wel juist
- in de tijd ná de karavaansessie.

Terwolde als lucide droom
Heidi Linck

De gele stompen van een geknotte wilg tegen een blauwe hemel. Een zwarte schuur
met een huid van gebarsten teer. Een laurierhaag rondom een verlaten grasveld. Een
golfbaan met rietkragen en een zacht zoemende robotgrasmaaier. Het roze flatgebouw
aan de overkant van de rivier. Allemaal momenten waarop ik me afvroeg: is dit echt of
droom ik?
Een lucide droom is een droom die je droomt, terwijl je al weet dat het slechts een
droom is. Zo kijk ik terug op onze verkenning van Terwolde. Ik wist zeker dat ik deze
taferelen droomde.
Het leverde mij een serie surrealistische foto’s op van fotogenieke elementen in het
landschap. Tijdelijke fenomenen maar ook al eeuwenoude objecten.
Droom of nachtmerrie? Dat was een goede vraag die mij werd gesteld toen ik de foto’s
aan de inwoners liet zien. Zelf heb ik wel eens een droom waarin dingen die heel
onschuldig lijken toch behoorlijk eng worden. Eigenlijk heeft elke plek die ik in Terwolde
heb gefotografeerd, de mogelijkheid in zich om van fijne droom over te gaan in een
nachtmerrie.
Want wat als alle bomen in Terwolde de takken worden afgezaagd zoals bij die wilg?
En dat oude schuurtje plaats moet maken voor een moderne dijkvilla?
Die laurierhaag maar blijft groeien en de bewoners isoleert?
Die golfbaan zich uitbreidt richting de uiterwaarden?
Dát die plekken in Terwolde mogelijk zijn, daar ligt wat mij betreft de kracht van dit
gebied. Alleen als je een perfecte balans hebt tussen sturen en loslaten, tussen regels
en ruimte geven, tussen verleden en heden, dan kunnen dit soort fenomenen zich
voordoen. Dan ontstaat er een landschap dat blijft verrassen en dat op elk moment
vertelt wie wij op dat moment zijn.
Daarom kan elk van die droomplekken ook een hele mooie droom blijven.

Wees Landschap
Peter Hermens

Terwijl Terwolde door vele automobilisten van west (A50) naar oost (Deventer)
wordt doorkruist, volgt het landschap de noord-zuid oriëntatie van de IJssel. Voor de
oplettende kijker maakt dit het landschap leesbaar.
Ik herken al wandelend de IJssel met haar uiterwaarden, de oeverwal met huizen,
boomgaarden en haar uitgesproken dynamiek en het uitgestrekte polderlandschap van
de historische polder Nijbroek in het achterland.
Wie er voor open staat, vindt in dat landschappelijke stramien een aantal sprankelingen.
Uiteraard de prachtige boerderijen en schuren, maar ook gemalen die iets vertellen
over de waterbouwkundige geschiedenis, of hoogstamboomgaarden die al eeuwenlang
de rijke zavel omzetten in heerlijk fruit. En wat te denken van de Meintjes die iets
vertellen over oude steenfabrieken en verdwenen sporen en kabelbanen, de atypische
verkaveling van de Wijk of de lommerrijke Matanze?
Terwolde sprankelt, maar niet overal. De polder raakt langzaam haar lijnen en karakter
kwijt onder druk van monocultuur en op de grens van de oeverwal naar de polder ligt
een aantal gebieden te wees.
Ten zuiden en zuidwesten van de Wijk trof ik een landschap aan dat niet meer zo
goed wist waar het bij hoorde. Wat is hier aan de hand? Stond de kas in de polder of
was het een nieuw dak op een historische tuinderij? Werden bomen gekapt omdat dat
cultuurhistorische noodzaak was of omdat ze hier niet thuishoorde? Was de kap een
weloverwogen culturele daad of had het bos zelf haar lust verloren?
Wie heeft het landschap hier en daar ten vondeling gelegd? Dragen haar eigenaars op
de juiste manier verantwoordelijkheid of is het tijd voor nieuwe pleegouders?
Zoals het leesbare landschap mij antwoorden en inzichten gaf, bracht het verweesde
landschap mij in verwarring en riep het vragen op. Misschien verklaart het dat wij vol
energie en lichtvoetig door Terwolde liepen, terwijl bij de wandeling van de oeverwal
naar de polder de schoenen langzaam vol lood liepen.
Wees Landschap is tweeledig: weeslandschap en “Wees Landschap!”

3.
Bijdragen karavaansessie
Verschillende deelnemers hebben een bijdrage geleverd, die hier in
willekeurige volgorde worden uitgelicht. Ook moderator Andries van den Berg
schreef een beknopte samenvatting van de karavaansessie op 8 maart 2021.

Terwolde is voor mij...
Floor Savelkoel

“Vooral de IJssel en de uiterwaarden met zijn vergezichten. Ik fiets veel over de dijk
(naar Deventer en terug) en dan heb je mooi zicht op de rivier en het landschap. Ik
maak onderweg vaak foto’s van de mooie uitzichten. De verschillende seizoenen maken
dat het landschap iedere keer anders is. Met hoogwater, mist, vorst, sneeuw, uitbundig
bloeiende bermen en bomen, knotwilgen, wolkenpartijen, onweer, zonsopgangen,
overvliegende of foeragerende groepen ganzen, koeien in de wei, ooievaars, reigers,
buizerds, torenvalken, hazen, herten... Genoeg materiaal voor verwondering!
Daarnaast wandel ik ook veel in de omgeving. Over de dijk en door de uiterwaarden,
maar ook over de klompenpaden en door het boerenland. Er zijn veel mooie stukken,
maar helaas zijn er hier ook grote percelen met alleen gras en mais. Dat hoop ik in de
toekomst nog te zien veranderen.”

Landschap
Gerard Hendrix

Het landschap is uitgeruimd,
ligt klaar voor de hoogste bieder.
Nu zijn het nog de boeren.
Hun grond, verschraald en uitgenut
door steeds diezelfde laffe smaak.
Verdienmodellen daar gaat het om.
Dus nog een nieuwe lening.
Hoog in hun cabines
eisen ze hun geërfde rechten op.
Alleen zij mogen protesteren?
Betere prijzen voor hun producten,
zorgt voor meer van hetzelfde.
De weidegang levert één cent meer,
zorgvuldig gedocumenteerd.
In de jaarlijkse cijferobsessie.
Uitgebeende koeien.
Eens per jaar springen ze.
We zijn er bij, het is even feest.
De rest van het jaar sjokken ze,
flap, flap, naar hun luchtplaats.
Boeren, de slaven van de markt,
dienaars van de bank.
Vrijheid was toch de bedoeling?
Maar nog steeds, ruimhartige
ondersteuning met klaagzangen.
Want de mogelijkheid moet blijven
om straks te kunnen cashen.
De nieuwe vlaktevullers, de zonnevelden
zoeken ongehinderd ruimte.
Beleid bestaat al lang niet meer.
De opgaven zijn te groot,
er is heel veel vernield.
Kraaien in plaats van grutto’s,
ganzen verduisteren het zicht.
Laat ons er aub niet aan wennen.
Wanneer pakken we de regie,
verdichten we wat is open gekapt?
Het land is van die het bezit
maar het landschap van ons allemaal.
Een mooie taak voor de IJsselkaravaan.

Terwolde is voor mij...
Jetty Oosterman

Leuke vraag en het antwoord verraste mijzelf. Toen ik hier drie jaar geleden aankwam
voor een bezichtiging van een eeuwenoud dijkhuisje, een monumentje aan de
Bandijk was ik op slag verliefd. Mooie grote tuin erbij met ateliertje en gastenverblijf.
Buitenwonen was altijd een droom: Terwolde staat voor mij voor rust, ruimte, natuur,
vogels, en Deventer, leuke stad, op fietsafstand. Maar het belangrijkste is natuurlijk
de IJSSEL met de prachtge uiterwaarden. Vaak spectaculaire luchten en weidse
vergezichten, soms een prachtige sterrenhemel en stralende maan.
Dat ik inmiddels ook nog twee vakantiehuisjes op de Scherpenhof heb, waarvan eentje
met zicht op de IJSSEL is ook een enorm geschenk. Daar geef ik mijn trainingen, ik
verhuur ze en geniet er zelf ook regelmatig van. Ik voel me rijk en gelukkig in Terwolde.
Ik begreep al heel snel dat hier ook mensen wonen die zich na jaren nog niet
geaccepteerd voelen in het dorp en dat anderen Terwolde weer verlaten om dezelfde
reden. “Ons kent ons – je komt er gewoon niet tussen”, hoorde ik regelmatig. Toen na
enkele weken een buurman, die er inmiddels gelukkig niet meer woont, mij even de
oortjes kwam wassen, o.a. over hekken die GE-plaatst en containers die VER-plaatst
waren, vond ik dat niet zo fijn. Toen vervolgens lieve buurmannen mij moesten melden
dat ik helaas van 1 persoon niet mee mocht doen met de burendag, “omdat ik nog
geen officieel buurt had gemaakt” (ik zat nog in de verhuisfase), dacht ik: “Nou wordt
het tijd om wat heilige huisjes om te trappen en piketpaaltjes te gaan slaan, want anders
blijft er weinig over van mijn woongenot hier”. Voor ongeschreven wetten en regels
ben ik nogal allergisch. Nu, door deze opdracht, besef ik dat juist dit me heel dicht bij
mijzelf houdt en me ongelofelijk veel vrijheid geeft. Als getrouwde vrouw, maar wel
alleenwonend was ik direct al een geval apart. Ik had er ook nog een provocerend boek
over uitgegeven. Deed werk waar ze nog nooit van hadden gehoord. Me conformeren
aan “zoals we dat hier nu eenmaal doen” had dus weinig zin en is voor mij geen optie.
Ik wil mezelf kunnen zijn en doen en laten wat ik wil. En wat ZE dan van me vinden, tsja.
Zo af en toe zorg ik voor wat reuring hier in de omgeving, bewust of onbewust; alleen
al een huisje verhuren aan buitenlandse mensen kan voor opschudding zorgen. Nee,
Terwolde is bepaald geen wereldstad. Maar ik merk dat als je gewoon je eigen gang
gaat, je alle ruimte krijgt. Of neemt….. Ik voel me gedragen en gekoesterd in mijn eigen
buurtje, de Hondebuurte met hele leuke mensen, volop Noaberschap en toch alle
vrijheid. Als vrouw alleen kan ik rustig in mijn eentje struinen langs de IJssel. Dat zou
ik niet overal durven maar hier voel ik me veilig. Wandelen op de dijk terwijl iedereen je
groet en je geregeld staande wordt gehouden voor een praatje pot. Schippers die soms
zwaaien. Straks hopelijk weer even op de fiets naar het Diekhuis of stadsstrandje in
Deventer voor een drankje en zicht op de rivier. Geweldig toch?!
Terwolde staat voor mij dus ook voor leven in meer VRIJHEID dan ooit op diverse
terreinen! Mijn leven ziet er heel anders uit dan voor ik hier kwam wonen. Inmiddels toch
gescheiden. Vrijheid ervaar je juist als je aanloopt tegen beperkingen. Dat merken we
ook in deze gekke coronatijd. Dat gaat regelmatig aan me voorbij hier. Ik vind het een
zegen dat ik in Terwolde woon en hoop er nog vele mooie jaren door te mogen brengen.
Met minstens een paar keer per week een wandeling met zicht op die prachtige rivier die
door het bijzondere landschap meandert. Want dat is uiteindelijk wel wat me hierheen
gelokt heeft. De rest is bonus.

De IJssel-elfjes
Mirjam van Wieringen

Terwolde is voor mij...
Piet en Anneke Winterman

Het landschap van Terwolde is voor mij:
• De IJssel met zijn uiterwaarden.
• Wandelen langs de IJssel in alle jaargetijden.
• In de zomer met laag water en zandige oeverstroken. Gele kwikstaart op het draad
langs de wei, overlopertjes langs de waterkant. Grutto´s op een weidepaaltje.
• In de winter met hoog water. Prachtige grote watervlaktes. Zwanen, ganzen,
meerkoeten, reigers, kuifeenden.
• Buizerds zwevend hoog in de lucht.
• De weidsheid van het landschap.
• De ondergaande zon met de vele mooie kleuren in de lucht.
• De sterrenhemel waar je een groot deel van kunt zien bij onbewolkte nachten en de
planeten.
• De afwisseling van het landschap van de IJssel met de uiterwaarden, de dijk, de
oeverwallen met het dorp, de boomgaarden, de heggen en landgoederen Matanze,
Zorgvliet. Het lage klei gebied met de boerderijen. Afwisseling van open en meer
gesloten landschap.
• De oude IJsselhoeven en de afwisselende bebouwing op het platteland.
• De afwisseling met melkvee, vleesvee, schapen, paarden en allerlei huisdieren in de
weiden.
• Het met paard en wagen kunnen rijden over de plattelandswegen met hier en daar
nog enkele onverharde of halfverharde wegen.
• Andere menners tegenkomen en ruiters die door de berm hun route zoeken of door
de velden mogen van sommige boeren.
• De nabijheid van nieuwe boerenbedrijven met boomgaarden, recreatie,
paardenhouderij, maneges, biologische landbouw en tuinbouw, aanplant van heggen
en houtwallen, volkstuinen, kleine campings en Bed & Breakfast.
• Nieuwe bestemmingen aan oude gebouwen, zoals Bed & Breakfast in voormalige
hooibergen en boerenschuren.
• De samenhang tussen dorp en het platteland er omheen.
• Met de fiets tochten kunnen maken; gebruik maken van het fietsknooppuntenplan.
• De klompenpaden met de wandelroutes over de weilanden, langs de bouwlanden,
langs de heggen, houtwallen, sloten, weteringen en boomgaarden.
• Gevoel van verbondenheid met het landschap omdat je ook echt door het land kunt
wandelen en niet alleen over verharde autowegen.
Terwolde en de IJssel:
• Buiten wonen, een paar stallen, een weiland en paarden kunnen houden en toch
dichtbij het dorp en de stad.
• Vanuit huis kunnen wandelen en meteen de klompenpaden kunnen volgen.

Terwolde is ook:
• Het dorp met zijn supermarkt, de kerk, de dorpspomp op het kerkplein, de school, de
muziektent, de snackbar, het dorpscafé/-restaurant en de vele kleine bedrijfjes.
• De kermis in de zomer en de rommelmarkt in het voorjaar.
• De voetbalvereniging, de muziekvereniging en de kerkelijke gemeenschap.
• Jaarlijks de Palmpasen optocht en het Kinderkerstfeest.
• Elkaar kennen, groeten en gewoon even bijpraten als je elkaar tegenkomt.
Gemoedelijkheid en gemeenschapszin.
• Terwolde is ook plat praot’n en nog oude gebruiken, zoals “buurt maken” en
“kerstverwerping”.
• De speeltuinverenigingen en de buurten en het samen kleine dingen organiseren
vanuit de speeltuin met de kinderen.
• Bruiloften vieren en zomers de buurtbarbecue.
• Het jaarlijkse paasvuur op de Wiek.
• Het carbidschieten op oudejaarsdag.
• De oliebollen van de muziekvereniging.
Terwolde:
• Ligt centraal, zodat je snel alle kanten op kunt via de infrastructuur.
• Je bent zo op de A50 en de A1 en kunt dan naar het oosten en westen, noorden en
zuiden.
• Je bent ook snel bij station Deventer en hebt dan goede openbaarvervoer
verbindingen naar westen, oosten, noorden en zuiden.
• Dicht bij de stad Deventer (kwartiertje fietsen en je bent in de binnenstad.
• Dicht bij Twello, een dorp met meer voorzieningen en goede parkeermogelijkheden.
• Dicht bij de Veluwe en Salland en de Holterberg. Prachtige natuurgebieden met een
heel ander karakter dan het Terwoldse IJssellandschap.
Terwolde en de natuur:
• De afwisseling in het landschap geeft plaats aan diversiteit in de natuur.
• Vogels van de rivier en de moerassen, van de weilanden en de heggen, van de
bosjes en de houtwallen
Terwolde en de IJssel:
• Soorten die aanspreken: groene specht, grote bonte specht, buizerd, sperwer,
ooievaar, grote zilverreiger, putters, vink, pimpelmees, koolmees, staartmees,
kuifeend, bergeend, kolgans, steenuil, kerkuil.
• De grote aantallen ganzen die in de uiterwaarden grazen of met veel geluid
overvliegen; winter en in de zomer kleine koppels.
• Reeën, vossen, hazen, konijnen, mollen, steenmarters, bunzings, bevers.
• De stilte die je kunt ervaren. Je kunt op een zomeravond elke auto die over de weg
komt afzonderlijk horen en soms een tijdje helemaal geen auto’s.

Impressie Karavaan, Halte Terwolde
Andries van den Berg

4.
Suggesties voor gezamenlijke
projecten
In een roerige tijd, waar de snelheid van verandering niet meer altijd past
bij het aanpassingsvermogen van een gemeenschap, is het extra belangrijk
om elkaar vast te pakken. “Groter denken, kleiner doen” is daarbij het credo.
Als bewoners van een plek, geven wij zelf betekenis en identiteit aan ons
ommeland. Centrale sturing vanuit overheid of grootbedrijf biedt niet langer
vanzelfsprekend een bruikbaar perspectief voor lokaal initiatief. We moeten
als bewoners zelf het heft in handen nemen. Als gemeenschap kun je veel
bereiken met enig lef en durf tot zelfbestuur. Wie kan er nu beter perspectiefvol
werken aan een gebied dan haar inwoners zelf? Om samen sprankjes hoop
te verzamelen op weg naar een mooie toekomst, helpen concrete projecten.
De verkenners van de IJsselkaravaan zetten wat inspirerende ideeën van
bewoners op een rij.

Deelnemers aan deze IJsselkaravaan-halte brachten de volgende suggesties in voor
projecten die in de toekomst in Terwolde kunnen worden opgepakt:
Interviewen van inwoners van Terwolde
Gesprekken met inwoners die al meerdere generaties lang in Terwolde wonen over wat
hen trots maakt op het landschap en gesprekken met nieuwkomers over wat hen naar
Terwolde heeft getrokken. Daarbij ook ingaan op welke veranderingen eventueel kunnen
maken dat deze inwoners zouden vertrekken: zonnevelden, windmolens, een derde
brug over de IJssel,…?
Deze interviews en de verhalen voorzien van beeld door middel van
landschapsfotografie.
Het eerste interview is afgenomen door Eveline Vinke en Arie Vries. Op dinsdag 11
mei 2021 zaten zij aan de keukentafel bij Wim en Frieda Hekkert. In de bijlage is het
interview opgenomen.
Toneelstuk De Vonderhoek
Gerard Hendrix schreef dit toneelstuk over vier gezinnen, die wonen in vier huizen in
een bepaald gebied. Zij hebben de vrijheid om hun eigen gebied in te richten en zij
hebben hier een eigen gebiedsplan voor gemaakt. Alles zit er in. Er zit een zonneveldje
in, tinyhouses, een voedselbos, landschapskunst. Ook is er een samenzweerder van
QAnon. Het is een toneelstuk dat wij als inwoners samen kunnen spelen om zelf tot
beleid te komen.
De IJssel-elfjes van Terwolde
Om kinderen liefde voor de IJssel te laten ervaren, schreef Mirjam van Wieringen dit
sprookje over twee IJssel-elfjes die in de natuur langs de IJssel leven. Ook bedacht zij
het plan om kleine, kleurrijke Gelukssteentjes langs de IJssel te leggen voor kinderen,
om daar op te rapen en mee naar huis te nemen.
Terwolde-App voor en door inwoners
De kennis die we opdoen in de IJsselkaravaan en in de gesprekken met inwoners
zouden we kunnen gebruiken als basis voor een app, voor en door inwoners, met
informatie over plekken in het landschap van Terwolde.

5.
Interview met Wim en Frieda
Hekkert
Door Eveline Vinke en Arie Vries, dinsdag 11 mei 2021

Interview met Wim en Frieda Hekkert,
een geboren en getogen Terwoldenaar
Door Eveline Vinke en Arie Vries, 11 mei 2021

Op zoek naar het unieke van Terwolde en de waarden van het IJssellandschap
belandden we aan de keukentafel bij Wim en Frieda Hekkert aan de Haverkampsweg.
Wim is geboren in 1953 in de boerderij naast zijn huidige woning. In 1977 is hun huidige
woning gebouwd en sinds hun huwelijk in 1978 woont hij daar samen met Frieda. Ze
kregen 4 kinderen waardoor het noodzakelijk werd om het huis in 1995 te vergroten en
het zijn huidige vorm kreeg.
Al zijn hele leven woont Wim dus op deze bijzondere plek die dan ook veel voor hem
betekent. Hij heeft deze plek samen met zijn vrouw op zijn eigen wijze vorm gegeven en
gemaakt tot wat het nu is. Zijn vader is hier na de oorlog begonnen met boeren op 1½
hectare grond. De boerderij kon hij kopen voor een lage prijs maar wel met een aantal
bijzondere voorwaarden. Zo mocht de oude eigenaar tot zijn dood gratis in een gedeelte
van de boerderij blijven wonen en de vader van Wim moest hem ook voorzien van
voldoende eieren, melk, kaas en een half varken per jaar. En natuurlijk een hoeveelheid
steenkool om warm te kunnen zitten in de winter. Deze voorwaarden staan allemaal
keurig omschreven in de koopakte. Een bijzondere constructie maar zeker geen gek
idee. Op die manier was de oude eigenaar ervan verzekerd dat hij nooit honger hoefde
te lijden. Ook niet in tijden van hyperinflatie als het geld niets waard is. De vader van
Wim had vanwege deze constructie weinig vreemd kapitaal nodig waardoor hij kon
starten met boeren. Hij kon de aankoop dus als het ware gefaseerd betalen. Wim: ``Voor
beide partijen een voordelige deal. Ook in de huidige tijd is het voor mensen die willen
starten met boeren heel lastig vanwege het vele startkapitaal dat nodig is. Jammer dat
dit soort constructies tegenwoordig niet meer bestaat``.
De vader van Wim is dus begonnen met 1½ hectare en Wim heeft dit samen met Frieda
kunnen uitbouwen tot de huidige 38 hectare (inclusief pachtgronden). Ze hebben altijd
een gemengd bedrijf gehad en dat is tot op de dag van vandaag zo. Op die manier wed
je nooit op één paard en blijven de risico`s gespreid. Momenteel heeft het bedrijf drie
takken, de paardenhouderij/pensionstal, het agrarisch natuurbeheer en de biologische
akkerbouw. Deze drie takken zijn allemaal belangrijk en zorgen voor een duurzame
instandhouding van het bedrijf. Wim heeft in de loop der jaren veel (fruit)bomen
geplant en hij vindt de landschappelijke waarde hiervan belangrijk, maar het is ook een
economische afweging geweest. De bomen leveren fruit op (dat verkocht kan worden),
het gras dat eronder groeit wordt gebruikt als voer voor de paarden. En daarnaast is
er de subsidie. Deze 3 geldstromen maken de boomgaarden economisch interessant.
Ten tijde van de aanplant leverde mais nauwelijks iets op. Tegenwoordig is dat anders.
Misschien zou hij daarom nu een andere keuze hebben gemaakt.
Veranderingen in het landgebruik en het landschap zijn er altijd geweest en zullen er
ook altijd zijn. Je moet dat volgens Wim niet zien als een bedreiging maar als een kans.
Het is de kunst om niet tegen de stroom in te roeien maar met de stroom mee te gaan.
En hierbij de scherpe gevaarlijke rotspunten te vermijden. Nieuwe ontwikkelingen moet
je niet uit de weg gaan. Gewoon kijken wat er op je pad komt en de mogelijkheden
benutten. Soms kom je er dan achter dat dingen niet werken en dat de resultaten
tegenvallen. Maar als je het niet probeert dan kom je daar niet achter. En meestal blijft

er wel iets goeds over.
Toen het agrarisch natuurbeheer opkwam en hier subsidiemogelijkheden voor
ontstonden was Wim een van de eersten die hier gebruik van heeft gemaakt en hij
heeft er nooit spijt van gehad. Volgens sommige boeren is hij, doordat hij gebruik maakt
van subsidies, geen `echte` boer. Wim: ``Voedsel is een product maar voor mij zijn
natuur, biodiversiteit en recreatie ook gewoon (agrarische) producten. Subsidies zijn
voor mij de manier waarop deze producten wordt betaald``. Hij heeft wel waardering
en bewondering voor boeren die maximale productie kunnen halen van hun grond en
in staat zijn om een koe 10.000 liter melk per jaar te laten produceren. Maar als dit ten
koste gaat van de gezondheid van de koe en hiervoor grondstoffen van over de hele
wereld moeten worden geïmporteerd dan ben je in zijn ogen niet goed bezig. Uiteindelijk
gaat het er niet om hoeveel je produceert maar hoeveel je onder de streep overhoudt.
Als er veel geld binnenkomt maar dit moet vervolgens weer worden doorgeschoven naar
de voerleverancier en de dierenarts dan schiet je er niets mee op.
Wim heeft bewust gekozen voor een duurzame manier van bedrijfsvoering. Op onze
vraag wat hierbij zwaarder weegt: natuur en milieu of dierenwelzijn, antwoordt hij: die
keuze kan je niet maken. Je vraagt ook niet welke van je kinderen je het liefste hebt. Het
een kan niet zonder het ander. Alle factoren zijn van belang.
Over de ontwikkelingen in het landschap in het algemeen is Wim niet negatief. Natuurlijk
is er, onder andere door de intensieve landbouw, een verschraling te zien. Maar termen
als `groene woestijn` en `megastallen` heeft hij niet zo veel mee. Dit zegt niets over de
kwaliteit. Ook in grote stallen kan het voor de dieren goed geregeld zijn. En ook grote
stukken grasland kunnen soorten- en kruidenrijk zijn. Met sommige diersoorten zoals
weidevogels gaat het niet goed maar je mag de intensieve landbouw hier niet (alleen) de
schuld van geven. Er zijn veel meer oorzaken.
Vroeger was er veel fruitteelt langs de IJssel, met name hoogstam. Dit is allemaal
verdwenen. Uiteraard is dit jammer maar de huidige efficiënte manier van fruitteelt met
hoge aantallen laagstammen per hectare en in de regel een hoog middelengebruik is
niet te vergelijken met de ouderwetse hoogstammen waar ook nog ruimte was voor
beweiding onder de bomen. Natuurlijk is het heel knap hoe fruittelers in staat zijn om
zo veel fruit van hoge kwaliteit per hectare te telen maar deze manier van werken is
niet zijn ding. Wim is wel van mening dat de manier waarop hij boert niet voor iedereen
geschikt is. Niet iedereen wil zo leven en niet iedereen wil op een tractor rijden van 40
jaar oud zonder cabine en zonder airco…
Veranderingen die hij aan ziet komen zijn de aanleg van grootschalige zonneparken en
windmolens. Hier is hij wel kritisch over. Probeer eerst in ieder geval alle beschikbare
daken te benutten voor zonnepanelen en niet de waardevolle landbouwgronden. En er
moet een oplossing worden gezocht voor de onbalans tussen opwekken (in de zomer)
en gebruik (in de winter). Maar ook deze nieuwe ontwikkelingen zullen goede dingen
brengen. Je kunt de tijd niet tegenhouden. Ander voorbeeld is de derde brug over de
IJssel. Geen idee of die er ooit komt. Maar als het zo is dan zal Wim bekijken wat de
plussen en de minnen voor hem zijn, en vooral wat er dan nog overblijft van het bedrijf.
Wetgeving en bestemmingsplannen vindt hij lastig. Regelgeving loopt altijd achter de
feiten aan. Er is te weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Voorbeeld hiervan zijn
zogenaamde `` tiny houses``. Voor sommige (jonge) mensen is dit een mooie oplossing

om in en met de natuur te leven. Maar de huidige wet- en regelgeving laat dit niet toe
en dat is jammer. Hoe mooi zou het zijn als er door de overheid meer gelegenheid zou
worden geboden voor experimenten.
Op de vraag hoe je de `echte` Terwoldenaar zou typeren kan hij geen antwoord geven.
Als je dat gaat vastleggen dan ga je op voorhand discrimineren en dit is nooit goed. Zijn
insteek is dat hij geen onderscheid wil maken. Vestiging en vertrek in het gebied zijn er
altijd geweest en dit zal ook nooit veranderen.
Frieda geeft aan dat in Terwolde alle voorzieningen gelukkig nog aanwezig zijn zoals
een school, een supermarkt en een sportvereniging. Dit is belangrijk voor het dorp. Ze
hoopt dat deze voorzieningen altijd zullen blijven, ook al is Twello dichtbij. Ze doet de
boodschappen bij voorkeur bij de Lelie zodat deze winkel kan blijven bestaan.
De droom van Wim is dat zijn bedrijf, dat hij in meer dan een halve eeuw gemaakt heeft
tot wat het nu is, tot in de eeuwigheid kan blijven bestaan en dat zijn achterkleinkinderen
over 50 of 100 jaar nog kunnen zeggen: Kijk, deze oude bomen heeft mijn opa nog
geplant. Het liefste wil hij er een landgoed van maken waarin een goede balans is
tussen voedselproductie, natuurbeheer en recreatie en waar iedereen van kan genieten.
Wim: ``Het is nog wel een uitdaging om hier een constructie voor te bedenken. Maar het
is een mooie gedachte dat alles wat je in je leven hebt opgebouwd niet na je dood weer
verdwijnt maar dat anderen verder kunnen bouwen op de basis die jij hebt gelegd.``
Wim en Frieda: hartelijk dank voor de gastvrijheid, de openheid en het mooie verhaal!

