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Beste inwoners van Herxen en Windesheim,
Met veel plezier dragen we hierbij dit landschapsbeeld van Herxen en Windesheim dat wij
samen met u gemaakt hebben, aan u over.
De IJsselkaravaan is een onderzoeksproject naar de landschapswaarden van de IJsselvallei.
Reizend langs verschillende plekken in de IJsselvallei, verkennen we het landschap samen
met haar inwoners. In 2020 en 2021 strijkt de IJsselkaravaan neer op 8 plekken langs de
IJssel. In de Karavaansessies gaan we op zoek naar lokale kennis en verhalen en combineren
die met deskundigheid van buiten. Dat levert een beeld van het landschap op: met dit
landschapsbeeld willen we laten zien wat belangrijk is om te behouden voor de toekomst. Maar
ook wat mooi is om te versterken of juist zichtbaar te maken.
Als nomaden langs de IJssel gaan we met u in gesprek en laten we wat achter: zo hopen
wij een bijdrage te leveren aan lokale initiatieven op het gebied van landschap, erfgoed en
ruimtelijke kwaliteit. Hoewel de IJsselkaravaan zelf niet verbonden is aan ruimtelijke plannen,
willen we inwoners een basis bieden voor gesprek in het geval er in de toekomst plannen van
overheden of projectontwikkelaars op u af komen.
Wij begonnen ons onderzoek dit voorjaar in Herxen, waar wij in samenwerking met Plaatselijk
Belang Herxen en het bureau Doordacht Design, die samen al bezig waren met een dialoog
met de inwoners, een ansichtkaarten-actie hebben uitgezet. Zo konden we Corona-proof toch
van inwoners zelf zien en lezen wat zij waardevol vinden in het landschap. Het betekende voor
ons een mooie start die ons nieuwsgierig maakte naar méér. Wij zijn Hans van Zwolle, Johan
van der Zee, Mieke Veerman en Annelies Harps dan ook dankbaar voor hun bemiddeling.
In juni hebben wij vervolgens zelf het landschap verkend, waarbij wij ons bewust waren van
onze positie als buitenstaanders. Vanuit die positie bekijken wij het landschap steeds met een
frisse, maar ook onwetende blik: we zijn noch voorbereid, noch gehinderd door de kennis die u
als inwoners gedurende uw leven hier hebt opgedaan.
Ons onderzoek naar wat wij tijdens onze verkenning onderweg hebben gezien bracht ons
begin juli op het spoor van Stichting Landschapsbelangen Harculo, Herxen en Windesheim.
Wij herkenden in deze stichting een gedeelde betrokkenheid bij het landschap en een groot
besef van de historie en landschapswaarden. Ondertussen stelden de versoepelingen van de
Corona-maatregelen ons in staat om alsnog een bijeenkomst met inwoners te organiseren.
Dankzij de geweldige inzet van secretaris van de stichting René van der Have en de
gastvrijheid van Hester Kuypers konden we dezelfde maand nog een wandeling organiseren.
Met 20 man zijn we opnieuw het gebied ingetrokken, waarbij verhalen werden gedeeld, een
gedicht werd voorgedragen en, na afloop, toekomstwensen op tafel kwamen.
Het resultaat is dan ook een rijk landschapsbeeld waarin vanuit verschillende perspectieven
het landschap rondom Herxen en Windesheim wordt beschouwd. Iedereen die zich betrokken
voelt bij dit landschap mag dit gebruiken in gesprekken over de toekomst die u met elkaar en
wellicht ook met beleidsmakers gaat voeren. Wij hopen met dit landschapsbeeld aan deze
gesprekken bij te dragen in de vorm van kennis over het gebied die niet alleen in uw hoofd,
maar vooral in uw hart is opgeslagen.
Hartelijke groet,
Heidi Linck, landschapskunstenaar
Peter Hermens, landschapsarchitect
Anne van Geel, landschapsontwerper

1.
Windesheim en Herxen in drie
jaartallen
Een korte histoische introductie door René van der Have.

1308

In de 11e eeuw is de IJssel een rivier met een brede vallei die in het voorjaar jaarlijks
overstroomt tot een breed meer. De bewoners wonen op de hoger gelegen rivierduintjes
en oeverwallen. Om zich te beschermen tegen het hoge water leggen de bewoners
dijkjes aan en verbinden de hoger gelegen delen met elkaar. In de lagere meer
oostelijk gelegen komgebieden, ideaal als hooiland voor het vee, kan het water slecht
worden afgevoerd en zijn er veel moerassen. Het water in dit gebied loost men bij een
lage stand van de IJssel via het Windesheimer Zijl (sluis) op de rivier. In de loop der
eeuwen komt er door de bevolkingsgroei en daarmee gepaard gaande behoefte aan
landontginning steeds meer druk op de lage gebieden om deze geschikt te maken voor
bewoning. Met de dijkbrief van 1308, die bestaat uit 34 regels, bestendigt de bisschop
Guy van Avesnes een reeds bestaande situatie en maakt de bewoners van de rechter
IJsseloever formeel dijkplichtig. Iedere hoeve moet vanaf nu een dijkvak onderhouden
waar een dijkgraaf met heemraden toezicht ophoudt. De arduinen hoefslagpalen op de
dijken bij Harculo en Herxen zijn nog zichtbare tekens in het landschap van dit verleden.
De Guyen dijkbrief is de oudste schriftelijke bron waarin Windesheim wordt genoemd.
De naam Windesheim is een vroeg Middeleeuwse benaming en betekent zoveel als
woonplaats (‘heim’) bij een bocht (‘wende’) van de rivier.
De dijk moest niet alleen worden doorgetrokken vanaf het
klooster Hunnepe bij de Schipbeek ten zuidoosten van
Deventer tot aan de Zuiderzee, maar moest ook worden
opgehoogd. Het water kon dan niet meer naar het westen via
de IJssel worden afgevoerd maar naar het noorden naar de
Zwolse grachten die in open verbinding staan met het Zwarte
Water. Hiervoor groef men de Sallandse weteringen, zoals de
Zand-, Soest- en Nieuwe Wetering, die tevens voor zorgden
dat het voedselarme water van de Lemelerberg niet over de
voedselrijke grond van de Molenbroekpolder zou vloeien. De
landstreek rondom Harculo, Zuthem en Windesheim staat al
eeuwenlang bekend als welvarend vruchtbaar gebied met
kwalitatief hoogwaardig landbouwproducten en vee. Dit alles
dankzij de enorme inzet van de eerste bewoners.

1471

De veertiende eeuw is een warrige en onrustige tijd. Veel mensen vinden inspiratie in
het gedachtengoed van de rondreizende prediker Geert Groote. Na zijn dood bouwt zijn
leerling Florens Radewijns met zes broeders een klooster op een stuk grond dat bekend
staat als het Hof van Winshem. De ideeën van de nieuwe beweging ondervinden veel
weerklank en bijna honderd kloosters en gemeenschapshuizen uit Nederland, België
en Duitsland sluiten zich bij het Windesheimer Kapittel aan. De Moderne Devotie is
een hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk maar wordt ook gezien als een
wegbereider van de latere reformatie en biedt nog steeds inspiratie aan mensen. De
Broeders van het Gemene Leven, zoals zij ook wel genoemd worden, voorzien in hun
levensonderhoud door het kopiëren en verluchtigen van boeken. Windesheim werd
daarmee een bekende naam en plaats.

De bekendste Devoot is ongetwijfeld de Windesheimse
kanunnik Thomas à Kempis (c. 1380-1471). Hij woont
in het klooster aan de Agnietenberg in Zwolle en bezoekt
regelmatig het klooster in Windesheim. Hij schrijft een
boek dat nog tot in onze tijd wordt herdrukt en waarvan
vele edities bestaan: Over de Navolging van Christus.
Van de Moderne Devoten wordt wel gezegd dat ‘zij lezen
met de pen’. Zij houden aantekeningen bij van spreuken
en citaten die zij van belang achten als inspiratie voor hun
dagelijks leven. Zij noemen een dergelijke verzameling
een rapiarium. Er zijn maar weinig rapiaria overgeleverd.
Ze worden bij het overlijden van een medebroeder
vernietigd of met hem begraven. De Navolging van
Christus is een bewerking van het rapiarium van Thomas à Kempis. Bekende
spreekwoorden zoals ‘de mens wikt, God beschikt’ en ‘Overal heb ik rust gezocht, en ik
heb ze slechts gevonden in een hoekje met een boekje’ zijn afkomstig van Thomas en
zorgen ervoor dat in onze taal het Windesheimse gedachtengoed levend blijft. Het jaar
2021 is het 550e sterfjaar van Thomas.

1809

Na de winter van 1809 zijn
er tal van overstromingen
in Oost-Nederland. De
invallende dooi zorgt
voor ijsschotsen die zich
opstapelen tot ijsdammen en
de razendsnelle stijging van
het water laat de IJsseldijken
op tal van plaatsen breken.
Koning Lodewijk Napoleon,
die ook wel Lodewijk de
Goede wordt genoemd, is de
jongere broer van de keizer.
Hij maakt een rondtocht
door het departement
Overijssel en inspecteert de dijken. Op 4 maart 1809 bezoekt hij Windesheim. Hij ziet de
bouwvallige staat van de kerk en geeft de ‘minister van de eredienst’ die hem vergezelt
opdracht om dit te herstellen. Op huize Windesheim ontvangt barones Charlotte Feith
hem. De koning wordt geëscorteerd door onder meer een regiment van 56 huzaren. Dit
bezoek zal een verpletterende indruk op de bevolking hebben gemaakt.
De kerk, voorheen de brouwerij van het klooster, is in 1634 als Nederduits Hervormde
Kerk in gebruik genomen en is tot op de dag van vandaag het kerkgebouw van de
Hervormde Gemeente Windesheim (PKN). Het onderwijs was tot de Franse tijd vooral
een kerkelijke aangelegenheid. Zowel de kerk als de school zijn belangrijk geweest voor
de vorming van Windesheim als gemeenschap.

2.
Ansichtkaarten
Verschillende inwoners hebben een bijdrage geleverd in de vorm van een
gedicht of ansichtkaart. Deze worden hier uitgelicht.

Henne en Gert de Graaf van Egteren
Achter ons huis op de Schippershuizen ligt de dijk van de Soestwetering. Deze plek in
Herxen vinden wij waardevol voor de toekomst omdat hier nog natuur, rust en ruimte te
vinden is.

Ineke Luchtenbelt-Jumelet
Deze plek in Herxen vind ik waardevol voor de toekomst, omdat in de rust van de
uiterwaarden de vogels en kleinwild een fantastische habitat hebben.
Of populairder gesteld:
Deze plek in Herxen vind ik waardevol voor de toekomst, omdat de hazen hier een
ideale leefwereld hebben en wij daarvan mogen genieten!
Voorwaarde is dan wel: geen loslopende honden en minder vee!
En wie weet kunnen we met deze nieuwe rust die ontstaat door de extra watergeul, zelfs
zorgen dat de kwartelkoning weer terugkomt.
Om een idee te geven wat er weer gaat ontstaat zonder vee, stuur ik ook een
oudere foto mee uit 2007 (foto is niet door mij gemaakt, dus niet gebruiken voor de
tentoonstelling, maar wel voor jullie eigen beeld om intern te delen).

Hans van Zwolle, voorzitter Plaatselijk Belang Herxen
Ik vind vooral de invloed van de moderne devotie van waarde.
Deze invloed vind terug in de volksaard en cultuur. Mensen doen dingen graag samen
en vinden eenvoud en gelijkheidwaardigheid belangrijk.
Op de foto zie je de grafsteen van Dirc van Herxen de plak waar de havezathe heeft
gestaan (de rij wilgen in het landschap). Verder twee bouwwerken als gevolg van de
invloed van de moderne devotie. Een oud bouwwerk; de molen bij Windesheim en een
recent bouwwerk; de brug in de kleigaten op de grens van Herxen en Windesheim.
Beide zijn gebouwd in de traditie van de moderne devotie met de waarden: eenvoud,
arbeid, gelijkwaardigheid en samen.

Geert Grote uut Deemter,
over kerk ontevredner.
Brengt een nieuwe leer,
bezit telt niet meer.
Armoe is verheevner.

In Salland ligt een kern,
daar is ieder intern.
Met `t glas geheven,
vieren zij `t leven.
Delen is hier modern.

Een Sallands erfgenaam,
vond dat`t anders moet gaan.
Verkocht huis en haard,
van armoe een baard.
Dirc van Herxen zijn naam.

Dit dorp als erfgenaam,
vindt dat `t anders moet gaan
Je krijgt wat je ziet,
afkomst telt hier niet.
Mooi Herxen is de naam.

Jarco & Anita van der Stege
Herxer Marke is ons multi-culturele dorpshuis. Zeer verbindende factor binnen Herxen
(55+ gym, joule de boule, toneelvereniging, biljartclub, kindermiddagen, kerstmarkt, enz
enz). Kortom voor en van ieder wat wils!

Marion en Guus van den Berg
De foto is genomen bij onze eigen boerderij: Herxen 40 ,
Wijhe
Deze plek in Herxen vind ik waardevol voor de toekomst
omdat leven in de natuur en historie bij elkaar komen.

Hennie Hartkamp
Mijn man en ik wonen inmiddels bijna 40 jaar in Herxen. En het landschap van Herxen
......heb ik beschreven in een gedichtje. De achtergrond foto spreekt voor zich. Het blijft
prachtig. Elke Herxenaar herkent dit plaatje van de ondergaande zon.

Schilderijen van de IJssel
Sjoerdtje Hak

Windesheim en Herxen door de seizoenen heen
René van der Have

3.
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, de gezamenlijke wandeling en de
gesprekken daarover.
Het landschapsbeeld is verrijkt met een observatie van verkenner Heidi Linck
en een persoonlijk advies van moderator Andries van den Berg.

GROEI ZWOLLE

Landschapsbeeld

WATERRECREATIE
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De IJsselkaravaan

1

De Tichelgaten

2

“De afwisseling in landschapstypen maakt
Herxen zo krachtig: bossen, langs de rivier
lopen, open landschap, het landgoed, de
Tichelgaten, ruraal gebied.“

3

“De Tichelgaten zijn als natuurgebied zo
mooi geworden, door hier de natuur zijn/
haar gang te laten gaan.”

“Tussen de bloemen tekenen zich lijnen af
van vermoedelijk oude sloten.”
De IJsselzone

2

Identiteit

“Voor een deel zijn we in gemeente
Zwolle. Maar Zwolle is een Zwarte
water stad, geen IJssel-stad.”

1

Kleinschalige groene energie-opwek
om in eigen energie te voorzien

4

“Het mooiste is misschien wel als er
helemaal niets is. Dan bedoel ik het
uitzicht, het zicht op het Veluwemassief
en de eindeloze luchten.”

Volksaard

Eenvoud, gelijkwaardigheid, arbeid, samen:
dorpshuis, buurtboomgaard, verenigingsleven,
schaatsclub, geitenkeuringen, zwemmen,
tweede wereldoorlog

Energietransitie

3

de Molenpolder

4

Balans

De balans tussen
landschap, landbouw
& biodiversiteit met
respect voor erfgoed

Landgoed Windesheim

“Men vindt een plek met bomen al snel een bos.
Maar hier heb je een echt bos. Hier stap je het bos
binnen en dat bos slokt je meteen op.”
Samenhang

Herxen maakt zich zorgen over de toekomst,
de liefde voor het verleden is iets wat hen verbindt.

Bomen

“Persoonlijk ben ik het meest onder de
indruk van de grote bomen.”

Vier landschappelijke dragers maken het gebied zo waardevol. Ze bepalen het landschapsbeeld tot ver buiten hun eigen natuurlijke of cultuurlijke begrenzing.
De Molenpolder

De Tichelgaten

Landgoed Windesheim

De IJsselzone

Herxen en Windesheim als spelbord
Heidi Linck

Herxen-Windesheim is voor mij een
landschap vol contrasten, gelegen aan
de IJssel. Als wandelaar loop je van het
ene decor zo het andere in. Van licht
naar donker, van open gebied naar het
bos, van aangeharkt naar jungle en van
boerenschuur naar landgoed. Hoe dichter
bij de IJssel, hoe meer contrast. Achter
de autoweg wordt het landschap meer
homogeen, alsof dit de achterzijde is en
het deel aan de IJssel de voorzijde.
Ook zijn er ter plekke vele spelers actief.
Op het eerste gezicht dacht ik dan ook dat
ik mij op een schaakbord bevond. Het is,
zo merkte men terecht op, echter geen
schaakbord zoals wij het kennen. Zo is
het landschap nergens vierkant en ligt
er ook geen duidelijke rand er om heen.
Ter plekke zijn sommige vlakken ook veel
groter dan andere. Maar dat maakt de
kleine gebiedjes niet minder waard.
Er stroomt een rivier langs en er loopt een wetering door. Ook lopen er oude en nieuwe
wegen door, een actieve spoorlijn, een opgeheven spoorlijn en vele wandelpaden. Ook
dat past natuurlijk niet in het beeld van het klassieke schaakbord, waar routes in elk
spel weer veranderen.
Toch wordt hier wel degelijk gespeeld. Er zijn vele spelers, die elk hun eigen belangen
en mogelijkheden hebben. Met bordjes in het landschap duiden zij hun zetten: het
waterschap, landgoed Windesheim, de plaatselijke Solexclub, Grontmij, het Kadaster,
de Nederlandse Bond van Plattelands-vrouwen, Plaatselijk Belang Herxen, Stichting
Landschapsbelang Harculo Herxen Windesheim en de Buren aan de IJssel. Er zijn er
vast nog veel meer.
Maar wie zijn de koning en koningin op dit bord?
Dat zijn degenen die de verantwoordelijkheid durven te nemen voor hun landschap.
Initiatiefnemers. Risiconemers. De spelers in dit landschap kiezen steeds de juiste kant
en de posities die bij ze passen. Soms kiezen ze allemaal dezelfde kant, en gebruiken
ze de potentie van elk veldje op het bord afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang.
Dan wint iedereen en ontstaat er een prachtige plek, zoals de Buurtboomgaard.

4.
Wandelgedachten Karavaansessie
Omdat ik recent voor de derde keer vader werd, lukte het me niet om de
omgeving rond Windesheim en Herxen vóór de Karavaansessie zelfstandig
te verkennen. Maar toen ik op 27 juli, aan het eind van de middag en aan
het eind van een verdwaald betonpad, het goed gemutste gezelschap in de
boomgaard zag staan, wist ik dat dit gemis goed gemaakt ging worden.
De zon scheen, maar zware regenbuien lagen op de loer. Een prachtige
wandeling voerde ons via de boomgaard aan het randje van de tichelgaten
over de dijk van de IJssel richting de ingang van de oude steenfabriek. Via een
muggenrijke bosrand bereikten we de Fabrieksweg, de historie is hier nooit ver
weg. Via de esch bereikten we het landgoed Windesheim en slingerden via de
oude kasteelplaats en het parkbos weer terug naar de tichelgaten en de plek
van vertrek.
Al wandelend werden de mooiste verhalen, gedachten, anekdotes, wensen en
dromen gedeeld. Wij noteerden ze en hebben de oogst in dit hoofdstuk op een
rij gezet.
Op weg naar huis reed ik over de IJsseldijk. De schemering was ingezet, de
luchten donkergrijs en de grijsgroene lichtshow van het wilgenstruweel in de
laatste zonnestralen maakte van de uiterwaarden een waar spektakel. Ik dacht
nog even terug aan een gesprek dat voerde over de rechten van de IJssel.
Deze rivier verdient een zelfstandige positie in elk debat.
Peter Hermens

De uitnodiging voor de wandeling van 27 juni 2021
De IJsselkaravaan is een onderzoeksproject naar de landschapswaarden van de
IJsselvallei. Reizend langs verschillende
plekken in de IJsselvallei, verkent de karavaan het landschap samen met haar inwoners. In 2021 strijkt de IJsselkaravaan neer
op 8 plekken langs de IJssel waaronder
Windesheim. In de Karavaansessies gaat
men op zoek naar lokale kennis en verhalen en combineren die met deskundigheid
van buiten. In een landschapsbeeld wil de
karavaan in kaart brengen wat inwoners
belangrijk vinden om te behouden voor
de toekomst. Maar ook wat mooi is om te
versterken of juist zichtbaar te maken.
Over 30 jaar zal het aanzicht van ons land
namelijk drastisch veranderd zijn. Nederland staat voor een grote verbouwing om
ons land duurzaam en veiliger te maken.
Onze omgeving is belangrijk: hier zijn we
thuis, hiermee voelen we ons verbonden.
Die kwaliteiten en waarden van omgeving
en landschap willen we ook voor de toekomst kunnen behouden, versterken of
juist zichtbaar maken. Dat kunnen we alleen maar als we de waarden heel goed in
beeld hebben. We hebben uw hulp nodig
om de kwaliteiten en waarden in kaart te
brengen. Dáárom organiseert de IJsselkaravaan samen met de bewoners deze wandeling met verhalen.

De verkenners van het project zijn artistiek
onderzoeker Heidi Lincke en landschapsarchitect Peter Hermens.

Stichting Landschapsbelangen HHW is een groep
inwoners uit Windesheim, Harculo en Herxen, die
zich overvallen voelde door de plannen van Zwolle
en Olst-Wijhe voor grootschalige opwek van energie door windturbines en zonnevelden pal naast
hun dorp. Zij wil een ander geluid laten horen met
oog voor het unieke karakter van het landschap en
de leefomgeving alsmede de daaraan verbonden
ecologische en cultuurhistorische waarden. Hoe?
Door zich te verdiepen in regelgeving, achtergronden en visies op grootschalige energie opwek en
door te reageren. Ze hoopt dat er meer inwoners
zijn die er zo over denken en die zich willen aansluiten.

Wat gaan we samen met de IJsselkaravaan doen?
We maken een wandeling, vertellen elkaar het
verhaal van ons landschap, wat ons boeit en wat
waardevol is om te behouden, voor nu maar ook
voor later. We leven als gemeenschap in een
mozaïek aan landschapstypen: van twijgwaarden,
boomgaardjes, tichelgaten, een eeuwenoud
landgoed, een polder met weidevogels tot de alles
overheersende IJssel met zijn uiterwaarden soms
met geulen doorsneden en met afwisselende
luchten.
We verzamelen op 27 juli om 17:00 uur bij familie
Kuypers, Herxen 97 om te starten met een
courgettesoepje voor een wandeling van c. 5 km
waarna we de avond besluiten om c. 20:00 uur met
een drankje en een “aangekleed broodje”.
Loop met ons mee en vertel je verhaal. Er is ook een
mogelijkheid om je verhaal te vertellen tijdens de
wandeling aan een ander die het voor je opschrijft.
Je mag het ook zelf opschrijven en naar ons sturen.
Mocht je je op een andere manier willen uiten dan
kan dat ook: een gedicht, een tekening, een foto,
een collage. Heb je nog vragen of wil je gewoon
meedoen. Meld je aan voor de groepsapp met je
naam en je 06 nummer op
landschapsbelangen.hhw@gmail.com

Wandelgedachten

Quotes uit de verhalen die verteld zijn tijdens de Karavaansessie
De Buurtboomgaard heeft de grenzen tussen de betrokken gemeentes en dorpen
Zwolle, Olst, Herxen en Windesheim opgeheven, want iedereen draagt bij. De grond
is van Staatsbosbeheer. De picknicktafel is geschonken door gemeente Zwolle en de
narcissen door gemeente Olst-Wijhe. De bomen zijn geadopteerd door schoolklassen
van de school in Windesheim, verenigingen, straten, de voetbal, Solexclub etc.
Dank zij Trio Vooruit kunnen we in de winter schaatsen op de wateren van de
Tichelgaten. Iedereen heeft hier leren schaatsen. Trio Vooruit is uniek: een schaatsclub
voor schaatsen op open water.
Je kunt hier het eerste en het langste schaatsen van heel Nederland. Ik heb een strijd
met een andere inwoner: als het hier twee nachten 7 graden vriest, dan kun je het ijs
op. Als ik dan voor dag en dauw op de ijzers sta en ik zie de eerste strepen door de
buurman met wie ik twist om het recht van de eerste, dan is dat erg vervelend. Dat snap
je wel.
De Tichelgaten zijn als natuurgebied zo mooi geworden, door hier de natuur zijn/haar
gang te laten gaan. Door niet te veel in te grijpen of te sturen.
Als kind ging ik stropen in de Tichelgaten. Met fuiken ving ik er paling.
Wat voor mij het landschap rondom Herxen zo krachtig maakt, is de afwisseling in
landschapstypen. Je kunt hier binnen één uur wandelen allerlei landschappen ervaren:
bossen, langs de rivier lopen, open landschap, het landgoed, de Tichelgaten, ruraal
gebied.
Windesheim kent voor mij de meeste landschappelijke diversiteit. In Herxen is het
allemaal wat bescheidener.
Ik heb mijn dochter leren kijken naar de natuur en naar de IJssel. Als je dan op een
gegeven moment merkt dat zij niet alleen maar kijkt, maar de schoonheid ook echt ziet,
dan vervult je dat met trots.
Persoonlijk ben ik het meest onder de indruk van de grote bomen, zoals deze [populier
bij buurtboomgaard]. Zij laten mij als mens nietig voelen in het landschap. Telkens als ik
langs zo’n oude boom kom, denk ik: ‘Wat heb jij aan je voorbij zien komen?’
Het zonneveld aan de Jan van Arkelweg is een wond in het landschap. Het is echt
onvoorstelbaar als je ziet hoe dat gedrocht de hele omgeving naar beneden haalt.
Wat ik hier bijzonder vind is dat je de schepen kunt horen die over de IJssel voorbij
varen. Die oude dieselmotoren, dat is typisch een geluid van langs de IJssel.
Elke dag om 07:00 ga ik met mijn schoonmoeder zwemmen in de IJssel. In het zandgat.
Bloot. Ook in de winter gaan we. Mijn schoonmoeder is bijna tachtig. Afgelopen winter
lag er sneeuw op het water. Toen heb ik mijn schoonmoeder een paar dagen vrij
gegeven.

Hier heeft de baron gewoond, toen het grote huis te duur werd heeft hij dit laten bouwen.
Als je de IJssel langer leert kennen, dan ga je inzoomen op wat je ziet en dan ga je de
rivier steeds meer vragen stellen. Zo zag ik deze winter een grote groep spreeuwen op
de IJssel en rondom hun snavels hadden ze ijs zitten. Die vogels hadden het koud. Dan
stel ik de vraag: hoe overleven deze spreeuwen de winter?
Als ik miljoenen had, dan zou ik alle grond van Deventer tot Kampen opkopen,
zodat die grond niet meer beschikbaar is voor intensieve landbouw. Ik zou dan de
grond beschikbaar stellen voor kleinschalige, biologische boerenbedrijven en voor
natuurontwikkeling. Dan zou ik het gevoel hebben dat ik echt iets kan dóén voor
het landschap. Ik ben hierbij geïnspireerd door Het Land Van Ons, die doen dat al:
grond kopen om het voor groene en duurzame gebruiksvormen te behouden. [https://
landvanons.nl]
Hier [Herxen 40] stond een steenfabriek. Zij waren de uitvinders van de steenstrip. In
1982 gingen ze failliet. Het gebouw is aan de natuur teruggegeven.
Aan de overkant stond een wilg. Daar klommen de kinderen in, die moesten kijken of
er nog arbeiders aan kwamen die met de boot over wilden om bij de steenfabriek te
komen.
Alles gebeurde hier met bootjes, zelfs veevervoer.
De geiten, dat is ook een mooi verhaal. Er is hier een rijke geschiedenis van
geitenkeuringen. De meest bijzondere rassen namen deel aan wedstrijden, waar
mensen onderling maar ook de dorpsgemeenschappen het tegen elkaar opnamen. Op
het kampje bij de kerk vonden de keuringen plaats.
Het Dijkleger was een groep mensen die waakte over de dijken. Al in de Middeleeuwen
bestond er een dijkleger. Ook nu houden wij [het waterschap] de dijken in de gaten, met
moderne technieken. Zo vliegt er wel eens een F16 over die met infrarood gebreken aan
de dijk kan zien. In de toekomst willen we dit met drones gaan doen.
Maar sommige dingen kunnen alleen door inwoners gezien worden. Zoals het ontstaan
van wellen. Buurtbewoners zien dat aankomen, omdat zij dan de sloten te hard zien
stromen.
Voor een deel zijn we in gemeente Zwolle. Maar Zwolle is een Zwartewater-stad, geen
IJssel-stad.
We wandelen hier in een klein gebied, maar met een ontzettend grote variatie. Over elke
hoek is een verhaal te vertellen.
Het Tweede Zandgat is ontstaan bij de ontwikkeling van Zwolle Zuid. Men heeft hier tot
30 meter diep zand afgezogen. Gek eigenlijk, zo vlak aan de dijk. En misschien ook wel
gevaarlijk: hoe stevig staat die dijk?
Men vindt een plek met bomen al snel een bos. Maar een echt bos heb je hier
[beukenbos landgoed]. Hier stap je het bos binnen en dat bos slokt je meteen op. Ook
de omgeving speelt in die beleving een rol, het is als geleend landschap gebruikt voor
het landgoed-ontwerp. Dit bos is prachtig in het voorjaar, maar ook in het najaar. We
hebben hier gewandeld en gespeeld: hele dagen zijn gevuld met levend Stratego.

Het mooiste is misschien wel als er helemaal niets is. Dan bedoel ik het uitzicht, het
zicht op het Veluwemassief en de eindeloze luchten.
Het is ook een bos dat de oorlog heeft gezien: ik bezat eens een lapje grond langs de
spoorlijn, waar ik wel eens bomen uit dit bos met de kettingzaag verzaagde. Er is hier
zwaar gebombardeerd, het Huis Windesheim is hierbij in 1944 verloren gegaan. Toen
ik die stammen doorzaagde, vlogen de vonken er vanaf. Dat kwam door in het hout
achtergebleven granaatscherven.
Er wordt veel gepraat en er worden volop plannen gemaakt. Er is ook een tekening
waarop wij weg zijn.
De klei hier (Tichelgaten) is de beste klei van Nederland, omdat het kalkhoudende klei
is. De boeren waren destijds dan ook helemaal niet blij met dat die klei werd afgegraven
voor de steenfabrieken. Het is heel vruchtbare klei, die gebruik je toch niet voor stenen?
Er zijn veel fruitboomgaarden verdwenen. Ik herinner mij de pruimenbomen en het schip
dat die pruimen naar Amsterdam bracht. Nu zijn er groene woestijnen voor in de plaats
gekomen. Ook staan er geen paaltjes meer langs de randen van de wei. Dat is niet zo
gek, want de dieren staan binnen. Maar rond de paaltjes stonden prachtige kruiden en
bloemen, die zijn nu ook weg.
Waarom zijn er wel stadswachters, maar geen IJsselwachters? Juist deze omgeving
verdient beleid, toezicht en handhaving om de schoonheid te bewaren en te bewaken.
Het zou mij veel waard zijn als er een omgevingsvisie voor de IJssel komt.
Ik ervaar de groep waarmee we nu wandelen als een prachtig gezelschap met grote
betrokkenheid bij het landschap. De groep maakt zich zorgen over de toekomst, de
liefde voor het verleden is iets wat hen verbindt.

De IJssel (2012)
Traag en ongenaakbaar stroomt zij voort
zoals zij dat reeds deed zo lang geleden
toen zij haar weg ging, niet door mens en dijk gestoord
en eeuw na eeuw stroomafwaarts met haar gleden.
Tussen ’t hoog van Veluwe en Heuvelrug
vond zij haar weg en werd haar loop bepaald
door zon en wind en regenlucht,
van hoog naar laag, gestegen en gedaald.
Soms, als ik in haar waarden loop
langs sloten, dotterbloem en riet,
dan mijmer ik, vervuld van hoop
dat ook mijn kind dit alles ziet.
Hoe dierbaar is mij deze plek
aan d’ oever der rivier,
waar ik als kind klom over het hek
en kende plant en dier.
O IJssel, deel van mijn bestaan;
hoe dierbaar is mij deze vloed!
Zou ik niet naar mijn schepper gaan
met dank aan Hem, Die ’t stromen doet?
Het water stroomt en stroomt maar door
langs Windesheim en Oldeneel;
vlak langs de Venus, na ’t spoor;
zo dicht op, dat zie je niet veel.
Als dan, in ’t late avondlicht
de zon rood schittert in het water,
dan doe ik rustig d’ogen dicht
en zucht: mijn IJssel, graag tot later…

Wim Verweij (1958),

Geluidsfragment gedicht Wim Verweij

5.
Verkenningen Heidi en Anne
De Verkenners van de IJsselkaravaan zijn op 2 juni 2021 naar Herxen en
Windesheim geweest. In dit hoofdstuk delen hun verhalen en observaties die
zij hier hebben opgehaald.

Een indrukwekkend landschap aan de IJsssel
Anne van Geel

Op een prachtige voorjaarsdag mocht ik Herxen en omgeving gaan ontdekken.
De bomen en struiken hebben weer mooie groene bladeren. Grasvelden die fel geel
kleuren door de boterbloempjes. Op de achtergrond een fel blauwe lucht en het zonnetje
die mooi door de bladeren van de bomen schittert. Op deze dagen voelt het alsof je door
een paradijs loopt. Het landschap geeft een bepaalde rust en ontspanning, die soms
luidruchtig doorbreekt wordt door de liefdesconcerten van de groene kikkers. Er zijn
liefhebbers, maar ook mensen die daar anders over denken. Het geluid doet mij denken
aan de lente. In mijn ogen het mooiste seizoen van het jaar.
Het landschap van Herxen is zeer divers en dus voor iedereen een fijne beleving.
Herxen is een kleine dorpsgemeenschap maar kent verassend veel variatie. Eén
deellandschap is de polder: een landschap van rechte lijnen zoals de Soestwetering,
sloten, kavelstructuren, houtwallen en paden. Wandelend over het pad parallel aan de
Soestwetering ervaar je hoe open de polder aan de oostkant is, waarbij je een mooi
overzicht hebt over dit landschap.

Vervolgens kom je een bruggetje tegen over de Soestwetering en volg je een slingerend
betonpad die een totaal andere beleving geeft. Prachtige bomen en struik combinaties
waarbij je in een keer van het open landschap in een veilig, dicht paradijs wandelt.

Wanneer je het einde van het betonpad nadert, wordt je even wakker geschud en valt
de rust en veiligheid weg. Hier moet je oppassen voor de snelle auto’s die voorbij rijden.
Al gauw steek je deze weg over en kom je in Windesheim. Het eerste wat me opviel
was de kerk en de architectuur uit de jaren 30. Als je verder de straat in loopt en nog
eens om kijkt naar de kerk, zie je dat het geen normale kerk is. Aan de kerk zit een halve
boerderij vast, een bijzonder gezicht wat ik nog niet eerder ben tegen gekomen.

Verder net over het spoor staat de volgende verassing al te wachten, een prachtig
goud gedetailleerd hekwerk. Een van de monumentale entrees naar het Landgoed
Windesheim. De hoge laanbomen vormen een dak boven je hoofd, waarbij je het
landschap weer veilig en besloten beleefd. Je voelt aan alles om je heen dat het gebied
een rijke historie kent.

Bij het uitlopen van het landgoedbos openen de deuren van een nieuw landschap,
de IJsselvallei. Bij het omhoog lopen van de dijk ontmoet ik een prachtige waterpartij:
onderdeel van de Tichelgaten bij Windesheim. We volgen de dijk en komen uit bij
een onverhard pad onderaan de dijk. De wandeling wordt begeleid door een groot
liefdesconcert. Om je heen hoor je overal de groene kikkers en zwemmen eenden en
zwanen voorbij met hun kindjes. Een prachtig gebied met af en toe openingen in de
beplanting met uitzicht op het water. Een van de hoogtepunten van onze wandeling.

Na de Tichelgaten loop je Herxen in en ga je de dijk weer omhoog. Dit gedeelte van de
IJsselvallei bestaat uit open weilanden. Er grazen paarden, schapen en runderen. Het
is een prachtige uiterwaard, waarbij je ver kunt kijken naar de IJssel en de overkant,
helemaal tot aan het Veluwemassief. Aan de andere zijde van de dijk kijk je uit op de
woningen en tuinen van Herxen. Alle woningen hebben een eigen uitstraling, maar
kennen onderlinge samenhang. We eindigen bij het Dorpshuis de Herxer Marke.

Herxen en Windesheim hebben mij verrast!

Observatie Herxen en Windesheim
Heidi Linck

Erfgoed
Het eerste markante gebouw dat wij zien na onze
start van de wandeling bij het dorsphuis is dit erf.
Mij valt het op vanwege het hoge rieten dak. Op
de zijkant lees ik de naam Ooievaarsnest. Als ik
dat opzoek lees ik dat er vroeger een Havezathe
gestaan moet hebben en dat het rond 1790
gebouwd moet zijn.
https://ijsselhoeven.nl/sites/default/files/uploaded-files/2016-04-23_excursie_herxen_-_
het_ooievaarsnest.pdf
https://www.funda.nl/koop/verkocht/wijhe/huis-40130433-rijksstraatweg-2/
Menselijk handelen
Vanaf de dijk kijken we uit op een veld vol gele en
bruinrode bloemen. Tussen de bloemen tekenen
zich lijnen af van vermoedelijk oude sloten. Al met
al ontstaat een kleurrijke, tijdelijke tekening in het
landschap.

Contrasten
We slaan linksaf de brug over en ik ervaar
meteen een overgang naar iets totaal anders:
een paradijselijk natuurgebiedje, dat volgens de
borden bij landgoed Windesheim behoort.
In tegenstelling tot het open landschap van
daarnet, worden wij nu omgeven door struiken en
bomen.
Ecologie
Links van het pad zie ik dit veld vol grassen,
bloemen en kruiden. Het gras is zo hoog dat wij
er, als we hier doorheen zouden gaan lopen,
nog net er bovenuit zouden komen. De zachte
textuur van het gras voegt stilte en rust toe aan
het gebied. De omheining door de bomen voegt
geborgenheid toe.

Menselijk handelen
Pal tegenover, aan de andere kant van het pad,
wordt het gras gemaaid. Hier kun je tot heel ver
het gebied in kijken, begeleid door coulissenachtige bosjes.

Contrasten
Het zicht op de kerk en een ander monumentaal
pand vormen de entree tot Windesheim, dat als
een soort eiland in het groen lijkt te liggen.

Menselijk handelen
Deze straatlantaarn is een stads element in een
verder groene, rurale omgeving. Hij wijst ons er
op dat de stad niet ver weg is. Ik verbeeld me
hoe deze plek er ’s nachts uitziet, of er nog zo’n
oranje lamp in zit. Alles rondom de lantaarnpaal
is gemaaid, de paal zelf wordt omhuld door een
bosje bloemen.
Ecologie
We gaan richting de Tichelgaten. Het pad is een
gemaaide baan over het gras en loopt over een
dijk. ook hier ervaar ik weer een beleving van
door het groen mogen lopen.

Menselijk handelen; ecologie
De entree tot de Tichelgaten is een bruggetje
waar planten doorheen groeien.
De Tichelgaten zijn wateren die zijn ontstaan
door het winnen van klei door de steenfabriek
van Windesheim. Door de jaren heen zijn ze
uitgegroeid tot een natuurgebied.
http://www.onswindesheim.nl/index.php/natuur

Ecologie
Ook hier lopen wij door het groen, dat nu niet
langer laag gras is, maar hoge struiken. Het pad
is net een jungle. Aan weerskanten van het pad
zien we het water schitteren in de zon.

Ecologie
Hier en daar bieden de struiken wat doorkijkjes
naar het water, dat groter blijkt dan ik aanvankelijk
dacht. Ik zie vele vogelsoorten en er waaien
pluisjes van bomen in de lucht, die op het water
een laag stof lijken achter te laten.

Contrasten
Als we de Tichelgaten weer uitlopen staan we
vanuit een donkergroene jungle pardoes weer
in een licht, vlak, groen weiland. Het zijn harde
overgangen in dit landschap.

Ecologie
Zicht op Herxen vanaf het Tichelpad op de
dijk. Deze plek laat net zo overtuigend als de
Tichelgaten zien wat er kan gebeuren als we
de natuur haar gang laten gaan: het dorp ligt
vandaag in een zee van boterbloemen. Het is een
tuin voor iedereen.

menselijk handelen; eigenaarschap
Op onze verkenning kwamen we vele borden
tegen, die mij alle iets zeggen over het
eigenaarschap van dit gebied. Van wie is dit
landschap? Deze borden laten het zien.
Dit bord is geplaatst door IJsselwerken, een
samenwerkingsverband tussen het waterschap
en Boskalis die een dijkversterkingsprogramma
aan het ontwerpen zijn tussen Zwolle en Olst.
https://ijsselwerken.nl/default.aspx

Erfgoed; eigenaarschap
Dit bordje markeerde de toegang tot landgoed
Windesheim.
https://landgoedwindesheim.nl/

Erfgoed; eigenaarschap
Op dit ‘ANWB’ bordje staat: “Historisch punt: Te
waterlating van de Modderzelte (schele beier
jr.) 19-08-2001. Ik dacht dat hier een bijzondere
vis was uitgezet, maar het blijkt een grap van de
plaatselijke solexclub: er is hier ooit een solex het
water in gereden. Opdat wij niet vergeten. Ook dít
is voor mij erfgoed: lokale verhalen met humor. Ik
wil meer van dit soort bordjes!
https://www.frankwandelt.nl/maarten-vanrossumpad/maarten-van-rossumpad-etappe17-zwolle-dalfsen
Menselijk handelen; eigenaarschap
Dit bord is geplaatst door Provincie Overijssel,
Dienst Landelijk Gebied, het Kadaster en
Grontmij en vertelt het verhaal over een recente
herverkaveling van landbouwgronden, waardoor
een fietspad en een robuuste ecologische
verbindingszone gerealiseerd konden worden.
Het is één van de laatste ruilverkavelingen in
Nederland.
erfgoed; menselijk handelen; eigenaarschap
De Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen
afdeling Overijssel schonk in 1996 een
dierenweide aan Windesheim die daar in de
kloostertuin bij de kerk ligt.
Over deze bond vond ik de volgende film: https://
www.youtube.com/watch?v=P2z4wvLL4B4
Tegenwoordig heet de bond Vrouwen van Nu:
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/geschiedenisvan-vrouwen-van-nu

menselijk handelen; eigenaarschap
In het natuurgebied de Tichelgaten kwamen we
langs de Hoogstam Buurtboomgaard Tichelgaten.
De bomen in deze gaard zijn geadopteerd
door inwoners van Windesheim en door lokale
organisaties, waaronder ook het Plaatselijk
belang Herxen. Per boom staat op dit bord de
beschermer aangegeven.
Het bord maakt hiermee niet alleen de inwoners
zelf mede-eigenaar van hun leefomgeving,
maar wijst mij ook op de sociale cohesie en
gemeenschapszin, die mij hier heel groot lijkt.
http://www.onswindesheim.nl/index.php/ver/boom

Deze doodlopende weg wordt geclaimd door
Buren aan de IJssel - Herxen.
Op internet kon ik niet achterhalen wie dit zijn.

De Route die wij liepen is: https://www.tweevoeter.nl/wandelroute/ijsseldelta-rondwindesheim/ de 11km variant.
Een hele mooie andere route met mooie beschrijvingen over al het erfgoed is te vinden
via: https://www.landschapoverijssel.nl/routes/erfgoedtocht-windesheim

6.
Conclusie en suggesties voor de
toekomst
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 tot een set aan kansrijke projectideeën te komen, maakten we allereerst
een SWOT-analyse. Waarbij we hopen dat het in overzicht brengen van de
sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen, u een eerste zetje geeft
en helpt om koers te bepalen voor de toekomst.
Rolf van Toorn schetste als ansichtkaart een mooi wenkend perspectief en
kwalitatief kader in de vorm van “biosphere IJsselzone”.
Ten slotte is een aantal ideeën op een rij gezet zoals benoemd tijdens de
Karavaansessie. Soms redelijk concreet, soms dromen voor later.
Voor alles geldt dat we het zien als een gespreksstuk en een levend document.
De ansichten, wandelgedachten, het landschapsbeeld, de SWOT en de
projectideeën: allen vormen ze aanleiding voor een blijvend en telkens te
herijken gesprek over de directe leefomgeving.

SWOT-analyse
Een SWOT analyse voor het landschap omvat (S) sterktes, (W) zwaktes, (O) kansen
en (T) bedreigingen. Het is een manier om gedachten te ordenen. De sterktes zijn vaak
landschappelijke waarden, gemeenschapswaarden en brengen kwaliteit in landschap en
samenleving. Deze kwaliteiten dienen een uitgangspunt te vormen bij elke ontwikkeling,
of in elk geval daar richting-gevend voor te zijn. De zwakke punten zijn, indien
geformuleerd in omgekeerde richting, vaak de opgaven waar aan gewerkt moet worden.
Dus: versnippering in beleid voorkom je door te werken aan een samenhangend plan.
Kansen dienen zich aan en kunnen met opportunisme gepakt worden of vormen de
basis voor zelfopdracht. Bedreigingen vormen vaak een zorg die gemeenschappen
hebben over hun leefomgeving. Die zorg komt vaak niet uit de lucht vallen, maar heeft
dieper liggende, vaak over tijd gegroeide, oorzaken. Het is belangrijk deze zorgen
(bedreigingen) uit te spreken, in kaart te brengen en serieus te nemen. De mensen die
het landschap dagelijks gebruiken en gevoelig zijn voor elke verandering die plaatsvindt,
weten als geen ander waar bedreigingen zich ophouden. Zorgen zijn er om met
aandacht weg te nemen: dat vergt tijd en zorgvuldigheid.
De analyse geeft de inwoners een middel in handen om actief vanuit de kansen en
uitdagingen te werken. Dat zou een passende strategie zijn om pro-actief aan de eigen
leefomgeving te werken. Het gevoel heerst nu vaak dat men “net te laat is”, geen
persoonlijk perspectief ziet in ontwikkelingen, ofwel murw is omdat ontwikkelingen te
groot zijn en omdat eigen inbreng leveren ingewikkeld is.
De SWOT staat op de volgende pagina en is vormgegeven als een open tabel. Er is een
goede eerste aanzet, maar deze is niet compleet en zal bij het verstrijken van de tijd ook
telkens veranderen.

Sterkten
•
•
•
•

•
•
•
•

De IJssel
Natuur: Uiterwaarden, Tichelgaten,
vogelsoorten, flora, dijken, grote bomen
Rust, ruimte en vogels: Lierderbroek,
Molenbroek, Soestwetering, Uiterwaard
Volksaard: eenvoud, gelijkwaardigheid,
arbeid, samen: dorpshuis,
buurtboomgaard, verenigingsleven,
schaatsclub, geitenkeuringen, zwemmen,
tweede wereldoorlog,
Historie: moderne devotie, havezathe,
steenfabrieken, het dijkleger, het
landgoed, kerk Windesheim
Landgoed Windesheim en haar Huslypark
Afwisseling in de landschappen: bossen,
open landgoed, rivierlandschap, ruraal
gebied, …
Stilte en donkerte (duisternis). Sterren.

Deze lijst is een eerste aanzet
dd. 14-10-2021, en vormt
de basis voor een groeiende lijst en
vele goede gesprekken in de toekomst

Zwakten
•
•
•
•

Deze lijst is een eerste aanzet
dd. 14-10-2021, en vormt
de basis voor een groeiende lijst en
vele goede gesprekken in de toekomst

Kansen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Recreatie om de kwaliteit van het gebied
op de kaart te houden
Meer hagen en twieg, meer beplanting
Waterberging als gebiedsopgave, kansen
voor klimaatadaptatie en biodiversiteit
Nieuwe watergeul voor nieuwe rust
Meer biodiversiteit
Recreatie is óók een kans
Omschakelen naar biodiverse landbouw
IJssel, uiterwaarden, Windesheim
en particuliere tuinen benutten om
biodiversiteit een boost te geven
Biodiversiteit als opgave i.p.v. als
randvoorwaarde (180.000 insecten
huisvesten, met woningen als
randvoorwaarde)
Een eigen omgevingsvisie ofwel een
omgevingsvisie voor de IJssel en haar
oeverwalgemeenschappen
Betere strategische verbinding op
gemeentelijk beleid (manifest met o.a.
centrale rol voor natuur en landschap?)

Deze lijst is een eerste aanzet
dd. 14-10-2021, en vormt
de basis voor een groeiende lijst en
vele goede gesprekken in de toekomst

Versnippering in beleid per landschap
langs de IJssel/ gebrek aan totaalvisie
Geen harde kaders voor harde
bescherming
Weinig gegevens en waarnemingen over
de natuur(waarden)
Weinig bestuurlijke aandacht voor het
buitengebied, veel focus op stedelijke
problematiek en uitdagingen

Bedreigingen
•

•
•
•
•
•

Groei van de stad Zwolle: recreatie, woningbouw, mobiliteit. Druk vanuit de IJssel
> water-recreatie.
Met de verstedelijkingsdruk worden
40.000 á 50.000 mensen extra verwacht,
dat zet bestaande kwaliteiten onder druk
Energietransitie: zonneparken, windmolens. Gemeenschap heeft weinig invloed
op de plannen
Verdwijnen van weidevogels
Intensieve landbouwpraktijk
Recreatie: loslopende honden en vee in
natuurgebieden bedreigen natuur
Geen of weinig kaders voor bescherming
van natuur en landschap

Deze lijst is een eerste aanzet
dd. 14-10-2021, en vormt
de basis voor een groeiende lijst en
vele goede gesprekken in de toekomst

Rolf van Toorn

1. Omgevingsvisie voor de IJssel

De IJssel verdient een eigen plek in elk (ruimtelijk) debat en een sterke positie in elk
plan. Misschien wel als een eigen rechtspersoon. Er bestaat nu geen omgevingsvisie
voor de IJssel als geheel. Dat wordt hoog tijd. Niet praten, maar starten. Bijvoorbeeld
door van elke plek die er toe doet het bestemmingsplan op te vragen, te bekijken en
alles met elkaar integreren tot één eerste concept voor een omgevingsvisie.

2. Maak een kaart

Plaats de basiskwaliteiten van dorp, landschap en gemeenschap te midden van de
grote opgaven voor de toekomst zoals klimaat, biodiversiteit en leefbaarheid. Met
bestaande plannen en informatie in de hand, en met het landschapsbeeld van de
IJsselkaravaan als onderlegger, kan er worden doorgewerkt aan een meer precieze
kaart. Een kaart waarin de waarden van dit gebied duidelijk naar voren komen, én
een toekomstperspectief wordt geboden om deze waarden te behouden. Liefst
versterken de opgaven de kwaliteit in het gebied. Windesheim en Herxen zien kansen
voor de NOVI-lijn “klimaatbestendige groeiregio” om met kwaliteit een bijdrage te
leveren aan klimaatadaptatie, herstel van biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en
compensatiemaatregelen in het kader van de stikstofproblematiek.

3. Manifest

Maak de kaart, de visie(s) en de idealen tot een manifest en laat je horen. Dromen
zijn er om te delen en als delen leidt tot draagvlak, dan geven ze gemeenschappen
ook een positie. Als kleine gemeenschap wordt je ongewild misschien toch gauw in de
verdediging geplaatst tegenover de oprukkende stad. Kies de aanval!

4. Grond om te leven

“Als ik miljoenen had, dan zou ik alle grond van Deventer tot Kampen opkopen, zodat
die grond niet meer beschikbaar is voor intensieve landbouw.” Een gedachte om te
laten bezinken. Een utopie of toch niet? Op kleine schaal wordt al druk en coöperatief
geëxperimenteerd om grond beschikbaar te stellen voor kleinschalige, biologische
boerenbedrijven en voor natuurontwikkeling. ECHT iets doen voor het landschap,
geïnspireerd door Land Van Ons. Een koppeling met de gebiedscoöperatie IJsseldal ligt
voor de hand.

5. Zwollerkerspel

Zoek contact met andere kleine gemeenschappen rondom Zwolle een creëer daarmee
een modern en mentaal Zwollerkerspel.

6. Oeverwalgemeenschappen

Zoek contact met andere oeverwalgemeenschappen en verbindt je aan elkaar.
Thematieken zijn vaak hetzelfde en samen kom je verder.

PM

De ideeën op deze pagina zijn vrij groot, zoek ook naar kleinere concrete kansen voor
de korte termijn. Blijf denken, blijf ontwikkelen en zoek altijd naar positieve energie en
perspectief. Een actieve gemeenschap met intrinsiek gemotiveerde mensen zal altijd
kansen blijven krijgen!

